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Geachte belegger,

Gedurende de eerste maanden van dit jaar hebben we een aantal 
grote overheidsopdrachten uitgevoerd. Interessant daarbij is 
dat bijvoorbeeld na de verkiezingen enkele gemeenten hebben 
besloten om de Trotters te laten staan voor nieuwe campagnes. 
In algemene zin, zien we dat de omzet in Nederland weer 
langzaamaan op het oude niveau van voor de Covid crisis komt.

Ook in Duitsland zien we dat de markt opengaat en dat de vraag 
aantrekt. We kunnen nog niet zeggen dat de beoogde omzetgroei 
al is geëffectueerd, maar dat heeft alles te maken met de Covid 
maatregelen. Inmiddels hebben we ons sales team in Duitsland 
verder uitgebreid.

Eind 2020 en begin 2021 hebben wij weer ongeveer 400 Trotters 
bijgebouwd, waarbij ook ons bedrijf te maken heeft gehad met 
flink gestegen grondstofprijzen. Dit heeft uiteraard invloed op 
de kostprijs van de Trotter, maar gezien de lange levensduur van 
het product zal dit geen noemenswaardige invloed hebben op 
de rentabiliteit van de Trotter. Wel moeten we rekening houden 
met langere levertijden van bepaalde onderdelen. Dit vraagt een 
zorgvuldige planning en strategie.



Momenteel zijn we nog bezig met het afronden van de jaarrekening 
van het afgelopen jaar. Mede door het bijzondere karakter en de 
ingewikkelde bepalingen van de Covid steunmaatregelen zien 
we dat dit iets meer tijd vergt dan gebruikelijk. Niettemin denken 
we binnen 2 maanden de jaarrekening te kunnen publiceren.

Het kan zijn dat we in het najaar te maken krijgen met een 
eventueel 4e Covid golf, maar onze verwachting is dat over de 
hele linie de komende 6 maanden de vraag naar Trotters verder 
zal toenemen, zowel in Nederland alsook in de ons omringende 
landen. In dat geval zijn we als bedrijf redelijk ongeschonden door 
de Covid crisis gekomen.

Tot slot kunnen we melden dat nu steeds meer mensen 
gevaccineerd zijn en het aantal Covid besmettingen is 
teruggelopen, er ook weer wat meer op kantoor wordt gewerkt. 
We zien dat dit goed is voor de dynamiek binnen ons bedrijf.  
Gelukkig hebben wij onder onze medewerkers geen zware 
gevallen van Corona gezien en is iedereen ernstig lijden bespaard 
gebleven. Niettemin blijven we alert en proberen waar mogelijk 
onze mensen te ondersteunen bij het bewaken van de benodigde 
veiligheidsmaatregelen.

Met vriendelijke groet,

M. Truijen,
Directeur


