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Bestuursverslag 2015
van de Stichting Het Evert Zoudenbalch Huis
uitgebracht door
de Eerste Huismeesters Mr. ing. J.A. Jansens van Gellicum en Ds. R. van den Beld

1. Doelstelling, werkwijze en interne besluitvorming
Doelstelling.
De formele statutaire doelstelling luidt met ingang van 31 december 2007:
A: de zorg voor het welzijn van jongeren, zowel op stoffelijk als op niet-stoffelijk gebied;
B: de instandhouding van het cultureel erfgoed van de stichting, en voorts al hetgeen met één en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord.
De doelstelling onder A. genoemd komt er op neer dat het Evert Zoudenbalch Huis, binnen de
financiële mogelijkheden, steun verleent aan instellingen of organisaties die hulp, ondersteuning
en begeleiding bieden aan jongeren die voor hun welzijn en ontwikkeling daarvan afhankelijk zijn
en die in of in de directe omgeving van de gemeente Utrecht wonen. Daarbij gaat het vooral om
hulpverlening op het (psycho-)sociale en educatieve vlak. Doel daarbij is voorwaarden te scheppen
om jongeren die in maatschappelijke problemen zijn geraakt of dreigen te geraken, (weer) op
eigen benen te kunnen laten staan.
De stichting Evert Zoudenbalch Huis ontwikkelt in principe niet zelf eerste lijnsactiviteiten, maar
ondersteunt (Utrechtse) organisaties of personen die dat wel doen.
Het Evert Zoudenbalch Huis onderhoudt hiertoe min of meer vaste relaties met een aantal
begunstigde instellingen. Daarbij koppelt zij veelal één of meerdere regenten, koetsiers genoemd,
aan een dergelijke instelling. Stichting Het Evert Zoudenbalch Huis streeft ook naar bestuurlijke
betrokkenheid bij de betreffende instellingen. Daartoe nemen desgewenst regenten, op
persoonlijke titel, al dan niet tijdelijk zitting in een bestuur of verbinden zich als adviseur aan de
betreffende instelling.
Het Evert Zoudenbalch Huis werft niet zelf gelden bij derden om haar financiële armslag ten
behoeve van de doelstelling te vergroten. Het jaarlijks ter beschikking staande bedrag ten behoeve
van de realisatie van de doestelling onder A, is gerelateerd aan het (resultaat van het)
stamvermogen van de stichting.
De Broederschap stelt jaarlijks bij de goedkeuring van de begroting van het volgende jaar, het
streefbedrag vast ten behoeve van de onder A. genoemde doelstelling. In het verslagjaar is dat €
120.000,-. In verband met de grote instroom van Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers
(AMA’s), is in oktober 2015 besloten dit bedrag eenmalig met € 25.000, te verhogen. Deze
toevoeging loopt gedeeltelijk via de jeugdhulpverleningsorganisatie Timon.
De handelwijze van de broeders-regenten is naast de statutaire bepalingen, vastgelegd in het in
2008 bekrachtigde Huishoudelijk Reglement.
Tussen een aantal ‘oude’ Utrechtse charitatieve fondsen, waaronder het Evert Zoudenbalch Huis,
vindt periodiek overleg plaats.
In het verslagjaar kwam de Broederschap van Regenten drie maal in vergadering bijeen. De
Broederschapscommissie vergaderde vier maal. Eénmaal waren de leden van de Financiële
Commissie daarbij aanwezig. Bij die gelegenheid werd de toestand van de financiën van de
stichting besproken.
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Ten aanzien van doelstelling onder B. – de instandhouding van het cultureel erfgoed van de
stichting – gaat het met name om onderhoud, herstel of restauratie van het onroerende goed en
het behoud van de roerende goederen van de stichting. Dit heeft betrekking op het pand
Nieuwegracht 98 inclusief de kunstobjecten en bijzondere historische elementen in met name de
regentenkamer van Het Zoudenbalch Huis.
In de broederschapsvergadering van 7 october 2015 is overeengekomen dat de collectie van het
huis een erfenis uit het verleden betreft die in zijn geheel bewaard moet blijven met de aantekening
dat in tijden dat het Huis onverhoopt niet meer aan de doelstelling kan voldoen verkoop van een
aantal kunstwerken opnieuw in overweging genomen kan worden.
Stichting NU
Stichting Noodhulp Utrecht – voor personen in Utrecht die buiten hun directe schuld om in
financiële nood zijn komen te verkeren en acuut geholpen moeten worden – functioneert nu negen
jaar. Stichting NU is oorspronkelijk een initiatief van het K.F.Heinfonds, De Ridderlijke Duitsche
Orde en het Evert Zoudenbalch Huis. Dit is een van de organisaties waar het Evert Zoudenbalch
Huis op structurele basis een financiële bijdrage aan verstrekt. Een medewerkerster van de
Gemeente Utrecht functioneert als coördinator en behandelt de aanvragen. Zij is gestationeerd bij
het K.F. Heinfonds. De stichting heeft een zelfstandig bestuur waaraan de medewerkster
verantwoording schuldig is.
In 2015 werd aan de volgende projecten financiële steun toegekend:
Beschikbaar maximaal € 120.000,--. + € 25.000,-- tbv AMA’s

begunstigde

opmerking

bedrag

Onderwijs
IMC Weekendschool

3 jaar (3e jaar 2014-2015)

€ 3.000

Taal doet Meer (ISKB)

Huiswerkbegeleiding

€ 1.424

Maupertuus

2 jongens schoolgeld

€ 6.670

Petje Af

Weekeindonderwijs kinderen

€ 5.000

Stichting Radboud van Utrecht

Huiswerkbegeleiding

€ 2.000

Noodhulp
Samen Veilig Utrecht

Diverse bijdragen

€ 15.000

Stichting NU

founding father bijdrage

€ 20.000

Sociaal
Sterrenfonds

Zomerfeest

€ 4.000

Stichting Weekje Weg

Vakantie kansarme gezinnen

€ 2.000

Me’kaar

Schaatsuitje

€ 600

DESTO

Speldag 2015

€ 750

Special Olympics

Nationale spelen 2016

€ 4.500

VoorleesExpress

Bijdrage 2015

€ 5.000

Young Ambition

Kwetsbare jongeren

€ 4.000

Opvoeding
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Youth for Christ

Inrichting ruimte meiden

€ 2.000

Training en opleiding
Timon

Toerusting vrijwilligers

€ 18.500
€ 94.444
€ 25.556

Totaal 2015
Beschikbare ruimte 2015
Incidenteel
Timon

AMA’s

€ 14.000

Broeder Six is secretaris van het bestuur van Stichting NU. Broeder Röell had namens het Evert
Zoudenbalch Huis zitting in de Bestuurscommissie van de Stichting Timon en is daar per 1 januari
2016 uit teruggetreden. Broeder Snouckaert heeft zitting in het bestuur van de nauw aan Timon
gelieerde Stichting Molenwijk. Broeder Hopperus Buma is koetsier voor de VoorleesExpress en de
Stichting Petje af. Broeder De Bordes is dat voor Stichting Eagle Hill en Broeder de Gelder is
koetsier voor IMC Weekendschool. Broeder Van Holthe is koetsier voor het Bureau Jeugdzorg
Utrecht, nu Samen Veilig Utrecht.
2. Beheer
Het Huis
Het onderhoud van het Evert Zoudenbalch Huis aan de Nieuwegracht 98, is op basis van de
rapportage van de Monumentenwacht, in een meerjaren onderhoudsplan gezet en wordt
overeenkomstig uitgevoerd. In het jaar 2015 werd het platte hoofddak van het Huis vernieuwd.
Voorbereidingen zijn getroffen om in 2016 50 zonnepanelen op het dak te kunnen plaatsen.
Voor de huurders zijn de huren met 2,5% verhoogd.
De Tuin
De tuin wordt bij tijd en wijle, met name bij mooi weer, intensief gebruikt door alle gebruikers van
het Huis. Een hovenier verricht het periodiek onderhoud.
Het Koetshuis aan de Magdalenastraat
Het koetshuis is destijds verkocht, daarna zijn er vier appartementen gerealiseerd. De ondergrond
is door het Evert Zoudenbalch Huis in erfpacht uit gegeven.
Overige financiële zaken
In het faillissement van de DSB Bank is de claim op de uitbetaling van de op de spaarrekening
opgebouwde rente, voldaan. Daarmee is de deconfiture van de DSB Bank voor het Evert
Zoudenbalch Huis uiteindelijk schadevrij verlopen.
De Financiële Commissie heeft periodiek overleg met de vertegenwoordigers van de Van Lanschot
bank, mede ter bespreking van de effectenportefeuille.
Het financieel verslag 2014 is door AREP Accountants en Belastingadviseurs B.V. gecontroleerd
en van een goedkeurende verklaring voorzien. De jaarrekening 2014 werd door de Broederschap
in haar vergadering van 27 mei 2015 vastgesteld.
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3. Broederschap en organisatie
In 2015 vond de Maaltijd Vervoorn op woensdag 4 februari plaats en het diner Traditio Clavium, op
23 november. Bij die gelegenheid werd een drietal nieuwe broeders geïnstalleerd, te weten Jhr.
Henry M.A. van Geen, Jhr. mr. Jan Peter van Suchtelen en Jhr. ir. Pieter L. Leyssius.
Henry van Geen heeft de Broederschap tien jaar gediend als secretaris rentmeester. Hij heeft dat
op voortreffelijke wijze gedaan en de Broederschap is hem daar alle dank voor verschuldigd. Als
aandenken ontving hij uit handen van de Eerste Huismeester een speciaal voor hem gemaakte
tekening van het uitzicht op de tuin uit het raam van het kantoor van de secretaris rentmeester.
Deze tekening is gemaakt door de Utrechtse kunstenaar Nico Heilijgers.
Traditiegetrouw werd gastvrijheid verleend aan een concert in het kader van het Internationaal
Kamermuziek Festival Utrecht. Arjen Verhage op luit en Kaspar Kröner, countertenor voerden in
de regentenkamer werken uit van Dowland, Danyel, Lawes en Purcell.
Met mevrouw Saraber wordt, in haar hoedanigheid als huisbewaarster, zeer coöperatief en
constructief samengewerkt. De communicatie tussen haar en de secretaris rentmeester alsmede
tussen haar en de leden van de Broederschapcommissie, verloopt uitstekend. Voor haar inzet zijn
wij haar wederom veel dank verschuldigd. Deze dank gaat eveneens uit naar mevrouw J.B.M.W.
Schutte die de schoonmaak van de vertrekken en de overloop van de Broederschap in het Evert
Zoudenbalch Huis voor haar rekening neemt.

-0-0-0-0-0-0-0-
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