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Geachte belegger, 

Inmiddels zit het 1e halfjaar er alweer op, waarbij met name het 1e 
kwartaal intensief mag worden genoemd. 

In de eerste plaats hadden wij een succesvolle uitrol van maar 
liefst ruim 1.100 Trotters voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
vele gemeentes. We zijn er trots op dat we in staat zijn om zoveel 
Trotters in slechts 2 weken tijd te kunnen plaatsen.   

Tegelijkertijd hebben wij ook te maken gehad met een “perfect 
storm”. Halverwege februari, min of meer tijdens de piek van de 
uitrol van de verkiezingstrotters, raasden er 3 zeer zware stormen 
over het land, waardoor veel schade ontstond aan de uitstaande 
frames. We moesten toen echt alle zeilen bijzetten en hebben 
van onze mensen een bijzondere inspanning gevraagd. Gelukkig 
hebben wij alles goed kunnen oplossen. Positief punt om te 
melden is dat er qua Trotters in verhouding slechts zeer beperkt 
sprake was van stormschade. Een zeer robuust product.

De branches die als gevolg van Covid-19 in onze omzet 
teruggelopen zijn, zoals bijvoorbeeld evenementen en de 
retailmarkt, vertonen nu weer een duidelijke groei. Verder zien 
wij exposities in de buitenruimte groeien, waarbij de Trotter min 
of meer de nieuwe standaard is geworden. Hiermee hebben 
wij een van oorsprong zeer kleine markt substantieel weten 
te vergroten. Als gevolg daarvan zien wij ook dat door de veel 
grotere zichtbaarheid diverse gemeenten het vergunningsbeleid 
versoepelen. 



In het 1e halfjaar hebben we ongeveer 25% meer omzet gedraaid 
dan in dezelfde periode vorig jaar, waarmee we nu al uitkomen op 
68% van de omzet van heel 2021.

Begin dit jaar hebben we met het oog op de groeiende omzet 200 
Trotters bijgebouwd. Tegenvallend waren daarbij de levertijden 
en de verder gestegen grondstofprijzen. Ook wij hebben op dit 
vlak last van de geopolitieke ontwikkelingen. Weliswaar vraagt dit 
een hogere investering, maar gezien de lange levensduur van de 
Trotter heeft het gelukkig op de lange termijn weinig tot geen 
invloed op de exploitatie. 

De jaarrekening 2021 is in Q2 van dit jaar in concept afgerond. 
De definitieve goedkeuring wacht nog op de laatste controle van 
de accountant, maar helaas zien we daar als gevolg van o.a. de 
afhandeling van de corona maatregelen als ook personeelstekort 
een vertraging ontstaan. Zodra dit is afgewikkeld zullen we de 
belegger hierover informeren. 

Het resultaat over 2021 toont weer een gezonde winst en een 
omzetstijging van 35% ten opzichte van 2020. Tezamen met 
de omzetstijging die wij in het 1e halfjaar hebben gerealiseerd 
verwachten wij voor dit jaar als ook de komende jaren een goed 
resultaat.  

Met vriendelijke groet,

M. Truijen,
Directeur


