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1. Introductie: Achtergrond en doelen van SOESA  
 

Stichting SOESA (Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd) is opgericht 21 april 2010 opgericht om als 
opdrachtgever voor onderzoek en educatie te fungeren. Soesa denkt mee bij en biedt het formele kader voor financiering van 
activiteiten die in de doelstellingen van de Stichting zijn omschreven. In het bijzonder ondersteunt de Stichting de activiteiten 
van de Kracht van Utrecht, de Kerngroep Ring Utrecht en activiteiten van de Vrienden van Amelisweerd rond de 
toekomstvisie en ontwikkeling van de landgoederen en activiteiten die de waarde van de landgoederen Amelisweerd en 
Rhijnauwen onder de aandacht brengen.  Daarnaast verwerft SOESA subsidies voor speciale projecten, zoals de publicaties en 
rapporten van de Kracht van Utrecht alsmede manifestaties. Verdere inkomsten zijn donaties, doorgaans van individuele 
burgers. Soesa heeft KvK-nummer 30287104 en is door de Belastingdienst erkend als ANBI met fiscaal nummer 822368560.  

 
Ontstaansgeschiedenis Vrienden van Amelisweerd, de Kracht van Utrecht 
 

Wie zijn de Vrienden van Amelisweerd? 
De Vrienden van Amelisweerd zijn een voortzetting van de Werkgroep Amelisweerd, die in 1971 werd opgericht om de 
landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen te beschermen tegen de gevolgen van de aanleg van rijksweg 27. In september 
2012 is het 30 jaar geleden dat 672 bomen in Amelisweerd werden gekapt voor de aanleg van de A27. Het heeft de Vrienden 
van Amelisweerd niet belet om te blijven opkomen voor de bijzondere landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Zoals dat 
inmiddels al ruim 57 jaar het geval is. 
De Vrienden van Amelisweerd  denken mee over behoud en ontwikkeling van de bijzondere waarden van de landgoederen, 
vanuit een eigen visie op de landgoederen en de stad. Dit vindt zijn weerslag in diverse rapporten. Bron: website Vrienden 
van Amelisweerd "Over ons"  
http://www.vriendenvanamelisweerd.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=54 

 
Kracht van Utrecht 
Op 22 april 2009 verscheen samen met de Natuur en Milieufederatie Utrecht het negende rapport van de Vrienden: Het 
vormde tegelijk het eerste rapport van de Kracht van Utrecht over de Toekomst van Mobiliteit en het duurzame regionale 
alternatief voor Utrecht. http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/downloads/80-topmenu/72 
Het Kracht van Utrecht-initiatief is een groep Utrechtse bewoners en experts, die een bijdrage willen leveren aan wat de 
"Kracht van Utrecht" kan zijn op het gebied van leefomgeving, gezondheid, mobiliteit en bereikbaarheid in de 21ste eeuw. De 
initiatiefgroep vormt een interdisciplinair team van onafhankelijke deskundigen, zonder partij-, bedrijfs- of ambtelijke 
belangen. De Kracht van Utrecht staat voor een integrale aanpak van bereikbaarheid, economische ontwikkeling en 
stedelijke- en omgevingskwaliteit. Wij hebben oog voor kostenaspecten, ruimtegebruik, natuur en cultuur in en rond de stad 
en voor participatie van bewonersgroepen en bedrijfsleven. We kiezen dan ook voor een omslag naar blijvend mooie en 
bereikbare stadsregio, die veel beter met fiets en OV-rail bereikbaar is. Vanuit een visie waarin duurzaam ruimtegebruik en 
mobiliteitsbehoefte veel beter op elkaar worden afgestemd. 
De Kracht van Utrecht bepleit slimme, gezonde, actieve en klimaatvriendelijke mobiliteit in de regio Utrecht, en houdt zich 
bezig met het politieke besluitvormingsproces daarover op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Op elk van 
de bestuurlijke niveaus worden daartoe contacten onderhouden met bestuurders, gekozen 
vertegenwoordigers en ambtelijke instanties, en met andere belanghebbende groeperingen. Onderzoek 
naar duurzaam ruimtegebruik, lucht- en geluidsverontreiniging, en het gebruik van modellen voor prognoses van 
verkeersintensiteiten en de mogelijk resulterende lucht- en geluidsverontreiniging vormt een belangrijke 
basis voor de positiebepaling van de Kracht van Utrecht, en de activiteiten die zij op basis daarvan 
ontplooit. De Kracht van Utrecht werkt samen met de Vrienden van Amelisweerd en de Kerngroep Ring Utrecht.  
Op de site van De Kracht van Utrecht en in de Nieuwsbrieven van de Kracht van Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd 
wordt verslag gedaan van de diverse activiteiten van Kracht van Utrecht en de Vrienden.  
Bronnen: http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/wie-we-zijn en http://www.krachtvanutrecht-
initiatief.nl/joomla/onzevisie-2/onze-visie 
 
Kerngroep Ring Utrecht 
In de Stichting Kerngroep Ring Utrecht (KRU) hebben begin 2016 de Utrechtse bewoners-, natuur- en milieuorganisaties hun 
krachten gebundeld. Ze werkten al sinds 2009 nauw samen in hun verzet tegen de verbreding van de Ring Utrecht (A27/A12). 
Het betreft de Vrienden van Amelisweerd en bewonersorganisaties Laat Lunetten Niet Stikken, Werkgroep A27 Voordorp, 
Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd en bewoners uit Hoograven. Kracht van Utrecht, de Natuur en Milieufederatie Utrecht 
(NMU), Milieucentrum Utrecht (MCU) en Soesa ondersteunen deze samenwerking. 
 
De Stichting SOESA ondersteunt de volgende activiteiten: 
1. Bijeenkomsten van het team van de Kracht van Utrecht (KvU) en de Kerngroep Ring Utrecht (KRU), veelal op het 
Milieucentrum Utrecht, waarin initiatieven en de voortgang van activiteiten besproken worden; 
2. Periodiek doen uitgaan van de Nieuwsbrief van het Kracht van Utrecht-initiatief en de Vrienden van Amelisweerd aan 
Nieuwsbrief-ontvangers; 
3. In de lucht houden van de websites http://www.krachtvanutrechtinitiatief. 
nl/joomla en http://www.vriendenvanamelisweerd.nl 
4. Bijhouden van het relatie-bestand van de Kracht van Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd 

http://www.vriendenvanamelisweerd.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=54
http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/downloads/80-topmenu/72
http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/wie-we-zijn
http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/onzevisie-2/onze-visie
http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/onzevisie-2/onze-visie
http://www.vriendenvanamelisweerd.nl/
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2. Activiteiten 2017   
− Samenwerking met de KRU: crowdfunding, bezwaarschrift, onderzoek en manifestatie 
− Linten- en kransactie 
− Project Fête de la Nature / dag van Amelisweerd 

 
Het in 2016  genomen besluit voor samenwerking van SOESA, Kracht van Utrecht, Vrienden van 
Amelisweerd en partners met de Stichting Kerngroep Ring Utrecht werd in 2017 voortgezet.  
 

Omdat de Stichting KRU snel wilde starten met een Crowdfunding-actie en niet snel kon beschikken 
over een banknummer werd in overleg bepaald dat de eerste donaties voor de Stichting zouden 
worden doorgeleid naar de Triodosbank van SOESA. SOESA verplichtte zich tevens de eerste onkosten 
voor de notaris e.d.  voor te schieten, en de resterende gelden naar de Stichting KRU over te maken. 
Tevens heeft SOESA aan de Stichting KRU een voorschot van € 1000 verstrekt om de inhuur van een 
juridisch deskundige te kunnen bekostigen. Deze garantstelling van € 1000 komt alleen ten goede voor 
directe juridische ondersteuning of onderzoek en is bedoeld als andere bronnen van inkomsten, ook 
op termijn, achterblijven. De garantstelling wordt aan SOESA terugbetaald, tenzij blijkt dat de Stichting 
KRU het geld nodig heeft voor juridische ondersteuning of onderzoek in het kader van het 
Tracébesluit. 
 
Dit voorschot / garantstelling van SOESA  van € 1000 staat in de 2017-Balans onder Activa vermeld.    

 
Crowdfunding-actie tegen verbreding A27: "een zindering ging door de stad" 
Op 2 februari 2017 kon de KRU in een gezamenlijke Nieuwsbrief van Kracht van Utrecht en de 
Vrienden van Amelisweerd het resultaat van de crowdfunding-actie tégen de A27-verbreding melden:  
een doorslaand succes!  
 

"Wat een succes hebben we behaald en wie had dit eind november 2016 durven denken! We hebben 
met 1496 mensen in zes weken tijd meer dan € 40.000 bij elkaar gebracht! Alle donateurs hartelijk 
bedankt voor uw bijdrage aan dit succes!  
Al die mensen hebben niet alleen financieel ondersteund, maar ook geholpen door posters op te 
hangen, door spontaan beloningen aan te bieden en door de campagne onder de aandacht te brengen 
bij vrienden en familie. Die tijd en moeite heeft de campagne een echte crowdfunding-actie gemaakt." 

 
Deze crowdfunding-actie heeft tot nu toe in vergelijking met andere Utrechtse crowdfunding-acties via 
https://voorjestadsie.nl/nl/ het meest opgebracht. Met de opbrengst kon de KRU advocaatkosten en 
kosten voor publiciteit en manifestaties ook gaan financieren. Ook kon de KRU in 2017 een 
campagneteam Bescherm het Bos vormen. https://www.beschermhetbos.nl  

 
Beroepschrift KRU 
Donderdag 2 maart heeft de KRU beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het Tracébesluit 
A27/A12 Ring Utrecht.  Als samenvatting van de beroepsgronden werd omschreven: "Er is geen 
voordeel te behalen voor het verkeer; de kosten van meer dan 1 miljard euro – exclusief de 
verslechtering van de leefomgeving –  staan niet in verhouding tot de baten die minister Schultz 
voorspelt: geen nut op dit moment en 1 minuut ‘reistijdwinst’ in de jaren na 2030. Het Tracébesluit 
blijkt op drijfzand gefundeerd. De schade is onherstelbaar en onnodig". 
Voor het beroepsschrift zie https://www.snelwegen-utrecht.nl/wp-
content/uploads/2017/03/Beroepschrift-TB-Ring-Utrecht-020317.pdf 
 
24 september 2017 Amelisweerd manifestatie: Geslaagde ode aan 596 bomen en verzet 
"35 jaar geleden, sneuvelden op 24 september 1982 bijna 600 bomen voor de aanleg van de A27 door 
Amelisweerd. Nu dreigen voor de verbreding van de A27 opnieuw circa 800 bomen aan west- en 
oostzijde van de bak gekapt te worden. Weer een enorme aanslag op ons geliefde Amelisweerd". 
 
Daarom hield de Kerngroep Ring Utrecht afgelopen zondag 24 september een manifestatie in 

https://voorjestadsie.nl/nl/
https://www.beschermhetbos.nl/
https://www.snelwegen-utrecht.nl/wp-content/uploads/2017/03/Beroepschrift-TB-Ring-Utrecht-020317.pdf
https://www.snelwegen-utrecht.nl/wp-content/uploads/2017/03/Beroepschrift-TB-Ring-Utrecht-020317.pdf
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Amelisweerd: een ode aan de bomen en het geliefde bos, vol muziek, zang en poëzie. Er waren veel 
muziekoptredens, kransleggingen, gedichten, verhalen over hoe het 35 jaar geleden tijdens de aanleg 
van de A27 ging en hoe de strijd om Amelisweerd er nu uitziet. Een viering van oud verzet, maar juist 
ook van het nieuwe en groeiende verzet tegen snelwegplannen als die door Amelisweerd.  
Het werd een prachtige zondagmiddag. In grote getale kwamen Amelisweerd liefhebbers kijken naar 
toespraken en optredens van o.a. Vincent Bijlo, Anna Fernhout, Cees Grimbergen en orkest Tutti Saxi. 
Met dank aan Vincent Bijlo voor zijn grote bijdrage aan het programma, alle artiesten, Milieucentrum 
Utrecht voor hun onmisbare bijdrage en natuurlijk iedereen van de Kerngroep Ring Utrecht voor de 
organisatie en het initiatief. Bekijk hieronder de mooie foto's en een video van het bomen-strijdlied 
"Els, Eik, Es, Iep, Beuk, Berk" van Vincent Bijlo en Anna Fernhout, met op zingende zaag Sophie de Rijk. 
Scroll naar beneden of klik op een foto of video. Of klik op de 8min. 29 durende video-impressie van de 
manifestatie, gemaakt door Hans Blieb https://www.youtube.com/watch?v=Ul-
gHZMdm_w&feature=youtu.be 
 
Linten- en kransactie 
Eerder dit jaar, zondagmiddag 8 januari 2017 hadden Vrienden van Amelisweerd, leden van de 
Kerngroep Ring Utrecht en bewoners linten gespannen in het Markiezenbos van Amelisweerd, om de 
enorme impact van de verbreding van de A27 te laten zien. De linten werden gehangen op 25 meter 
aan beiden kanten van de A27, de ruimte waarbinnen bomen gekapt of aangetast worden. Mogelijk 
sneuvelen er (op termijn) ook bomen buiten deze zone. John Buitink (Kerngroep Ring Utrecht) en Bea 
Groen (Vrienden van Amelisweerd) gaven belangstellenden een rondleiding door het Markiezenbos 
om een en ander uit te leggen. Zij lieten de oude bomen in dit bosgedeelte zien, lichtten de effecten 
toe op bijvoorbeeld de grondwaterstand en gingen in op het zgn. 'dak op de bak'. Dit is een betonnen 
plaat van 249 meter lang, die over de verbrede A27 komt te liggen. 
De plaat, die een paar meter hoger komt te liggen dan het bos, zal geen bomen kunnen dragen, en is 
dus op geen enkele manier een compensatie voor boomkap. Ook moet er nog een helling worden 
ontworpen om het hoogteverschil te kunnen overbruggen. 
In zijn inleiding gaf John Buitink aan dat verbreding tégen een rechterlijke uitspraak uit de jaren 80 
indruist. Daarin is namelijk vastgelegd dat de A27 niet breder mag zijn dan de huidige betonnen bak. 
Voor een impressie van de middag en de rondleiding, die begon met een kranslegging in het 
Markiezenbos: Voor meer dan 700 bomen, laat ze niet vallen! Zie: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=GTuEvMOyoTU 

 
Project Fête de la Nature - Amelisweerd 2017 
In 2027 vond het Fête de la Nature 2017 wederom plaats op zondag 21 mei op en om Het Vogelnest, 
georganiseerd door een kernteam van Marcel Clewits, Barbe Messing & Jos Kloppenborg.  
Het was een prachtige dag op de natuurspeelplek op landgoed Rhijnauwen. Kinderen klommen in hoge 
bomen, maakten vuur zonder lucifers (met hulp van papa en mama), zetten nestjes voor insecten in 
elkaar, dwaalden op het grote natuurterrein en maakten toverdrankjes en toverstokjes bij de heks. De 
volwassenen keken vol trots naar hun hoog klimmende kinderen, gingen op excursie met de 
wandelcoaches, praatten met de Vrienden over het landgoed en de A27, of lagen gewoon lekker in het 
gras een poffertje te eten. En er was nog veel meer te doen... 
Fête de la Nature was een mooi feest, een gelegenheid om te ontspannen en de natuur van 
Amelisweerd en Rhijnauwen te vieren. 
Toegang tot het terrein was gratis. Met een door de ouders aan te schaffen activiteitenkaart € 5,- 
konden kinderen hun vijf activiteiten (boomklimmen, workshops) uitvoeren. Dit alles in het kader van 
het jaarlijkse landelijke festival ‘Fête de la Nature’. Olivier Beens maakte een mooie aftermovie met 
een impressie: https://fetedelanatureamelisweerd.wordpress.com 
 
SOESA heeft in 2017 met het verwerven voor het Vogelnest van een subsidie bij de gemeente Bunnik a 
€ 500 en een financiële bijdrage er toe bijgedragen dat het Fête de la Nature Amelisweerd/Rhijnauwen 
andermaal kon plaatsvinden.  
Dankzij de inzet van vrijwilligers kon de bijdrage van SOESA aan Fête  de la Nature beperkt worden tot 

https://www.youtube.com/watch?v=Ul-gHZMdm_w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ul-gHZMdm_w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=GTuEvMOyoTU
https://fetedelanatureamelisweerd.wordpress.com/
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466,11, inclusief € 166,11 voor een tevoren bij AON afgesloten schadeaansprakelijkheidsverzekering.   
 
3. Onderzoeksprogramma SOESA en KRU 2017 
Plannen voor HKU-studenten-onderzoek "Connecting Tomorrow / Kracht van Utrecht" hebben geen 
uitvoering gekregen omdat er voor het project onvoldoende aanmeldingen van studenten HKU binnen 
kwamen.  
De KRU publiceerde eind februari 2017 het door economisch adviesbureau Decisio uitgevoerde 
onderzoek naar alternatieven voor de verbreding van de A27. Het onderzoek toonde aan dat uitstel 
van verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27) nog altijd zinvol is. Dit KRU-onderzoek werd mogelijk 
gemaakt door  de hierboven vermelde crowdfunding-actie waarin 1496 Utrechtse bewoners in korte 
tijd zo’n € 40.000 bijeen wisten te brengen. 
 
4. Nieuwsbrieven en websites 
 
Samen met de KRU zijn in 2017 in totaal 5 nieuwsbrieven van de Kracht van Utrecht / Vrienden van 
Amelisweerd uitgebracht. Ze zijn te vinden op http://www.krachtvanutrecht-
initiatief.nl/joomla/nieuwsbrieven 
 

Een zindering door Utrecht: Crowdfunding tégen verbreding A27 doorslaand succes! 
7 feb 2017 
 
Onderzoek Kerngroep Ring Utrecht: Uitstel verbreding A27 is best mogelijke optie 
27 mrt 2017 
 
Kom naar de informatiebijeenkomst over de A27 verbreding op woensdag 7 juni 
20 mei 2017 
 
Persbericht: Verbreding A27 vertraagd door beroep bij Europees Hof 
3 jul 2017 
 
Manifestatie zondag 24 september: ode aan de bomen van Amelisweerd 
5 sep 2017 

 

In de loop van 2017 bouwde de KRU een eigen website en kon zij mede dankzij de succesvolle 
crowdfunding-actie een groot relatiebestand opbouwen met een eigen nieuwsbrief.  
 
Tevens creëerde Cees van den Brink, lid van het Campagneteam van de KRU, een website met o.a. een 
Amelisweerd-agenda, webshop en recepten. https://www.amelisweerd.com Via deze website is het 
prachtige boek "Amelisweerd & Rhijnauwen, wandelen en verkennen van heden en verleden", 
geschreven door de helaas dit jaar overleden Bea Groen, verkrijgbaar: 
https://www.amelisweerd.com/boek-bea-groen/. 
  

Vanuit beide websites van VvA en KvU werd de afgelopen jaren uitgebreid gecommuniceerd over 
geplande activiteiten en commentaar geleverd op actuele gebeurtenissen. Veel dank is verschuldigd 
aan Jos Kloppenborg, Marijke van Zoelen, Jan Korff de Gidts, Olivier Beens (webmaster KvU en VvA) en 
Arjen Slot (Relatiebestand Nieuwsbrieven KvU/VvA).  
 

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuwsbrieven
http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuwsbrieven
https://www.amelisweerd.com/
https://www.amelisweerd.com/boek-bea-groen/
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5. Overlijdensbericht Bea Groen 
Donderdag 26 januari is onze Bea Groen overleden, op 61-jarige leeftijd en zeer onverwacht. Bea was 
‘mevrouw Amelisweerd’ en een vaste kracht van de Vrienden van Amelisweerd. 

 
 
Eind 2015 gaf Bea in eigen beheer een prachtig boek uit over de Utrechtse landgoederen: 
’Amelisweerd en Rhijnauwen | Wandelen en verkennen van heden en verleden’. Terecht kreeg zij daar 
veel lof voor. Maar Bea was niet alleen een groot verteller over de ecologie en de historie van 
Amelisweerd. Zij was ook ongekend strijdbaar waar het ging om de plannen tot verbreding van de 
Ring, en in het bijzonder de A27 door Amelisweerd. Nog geen maand geleden was Bea een drijvende 
kracht achter de lintenactie in het Markiezenbos, waarmee de effecten van de A27 verbreding op 
Amelisweerd zichtbaar werden.  
Maandag 6 februari 2017 is zij gecremeerd. Het afscheid namens heel veel Vrienden en mensen van de 
KRU was een eerbetoon waarin alle facetten van haar bestaan, van haar passie, kennis en toewijding 
op veel gebieden bijeen kwamen. Wij zullen die passie, kennis en toewijding blijven herinneren en 
missen.  
 
6.Toelichting op het financieel verslag 2017 
 
Kosten van faciliteiten en samenwerkingsovereenkomst MCU 
De door Kracht van Utrecht en Milieucentrum Utrecht in 2015 - om niet - gesloten 
samenwerkingsovereenkomst werd ten behoeve van wederzijds voordeel voortgezet.  Kracht van 
Utrecht biedt inhoudelijke kennis, Milieucentrum biedt faciliteiten (zaalruimte en voorzieningen) In 
2018 vindt een update plaats van deze overeenkomst.  
 
De uitgaven bedroegen € 1.530,40, de inkomsten € 2.307,31, waarvan donaties 1.262,03. 

 

De financiële balans van SOESA leidt op 31 december 2017 (Inkomsten-Uitgaven + Spaarrekening) tot 
een positief saldo van € 3.136,38.  
 
Het financieel verslag 2017 is met het Jaarverslag 2017 in navolging van vorige jaren gepubliceerd op   
http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/wie-we-zijn/stichting-soesa 
Soesa voldoet hiermee aan de ANBI-eisen van de Belastingdienst, zie bijlage 2.  
 

 
7. Bestuurssamenstelling en perspectief SOESA 
 
SOESA-bestuursactiviteiten worden geheel uitgevoerd door vrijwilligers. In 2016 constateerde het 
bestuur dat er geen nieuwe kandidaten voor het SOESA-bestuur beschikbaar zijn. Daarom is in de 
bestuursvergadering van 16 februari 2017 besloten als SOESA -bestuur de werkzaamheden tijdelijk 
voort te zetten en zo spoedig mogelijk besluiten te nemen over de werving van kandidaten en een 
nieuw bestuur. SOESA-bestuurders ontvangen geen beloning.  
 
SOESA (Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd, opgericht 21 april 2010) heeft in de 
afgelopen acht jaar de twee in haar statuten opgenomen beleidsvelden (onderzoek & educatie) in het 
vizier kunnen houden. Voor beide beleidsvelden heeft SOESA een stimulerende functie vervuld:    

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/wie-we-zijn/stichting-soesa
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+ Het Kracht van Utrecht-initiatief is een belangrijke leverancier geweest van ideeën en voorstellen 
voor onderzoek. De SOESA-praktijk wijst uit dat het is gelukt hiervoor externe fondsen te vinden, 
waardoor het onderzoek zich zelf heeft kunnen bedruipen met een saldo of bijdrage € 0. SOESA heeft 
er belang bij dat deze ideeën blijven stromen. 
Voor de externe financiering van projecten en daarbij betrokken projectleiders hebben we als bestuur 
in 2017 ons toetsingskader met enkele afspraken aangevuld en aangescherpt, zie bijlage 4.     
 
+ Voor de educatie-activiteiten (Dag van Amelisweerd / Fête de la Nature) blijkt het een steeds lastiger 
klus om de financiering rond te krijgen. SOESA heeft belang bij een blijvende stroom van ideeën vanuit 
de Vrienden van Amelisweerd om de waarden van de landgoederen onder de aandacht van een breed 
publiek te brengen. Dat geldt ook voor educatieve activiteiten om de waarde van een meer duurzaam 
ruimtegebruik en verkeer&vervoer te promoten.  
 
SOESA dient zich dan ook te blijven richten op de financiering van activiteiten van beide clubs. Als we 
nu - gestimuleerd door onze statuten - op zoek gaan naar vernieuwing van het bestuur is het in die 
zoektocht wijs te gaan te mikken op mensen met kennis en inzichten in beide beleidsvelden: n.l. het 
ruimte- & mobiliteitsonderzoek en natuur/milieu-educatieveld.  
 
Voorzitter: Jan Morren 
Secretaris, waarnemend, Jan Fransen 
Penningmeester, Cor van Angelen  
Jan Korff de Gidts, verslaglegger en adviseur SOESA 
 
Adres secretariaat SOESA: Willem Barentzstraat 106 3572 PR Utrecht 
Mailadres: infosoesa@gmail.com 
 
Reacties op dit jaarverslag zijn welkom en kunt u zenden aan infosoesa@gmail.com t.a.v. de 
voorzitter van SOESA Jan Morren. 
 
Bijlagen: 4 
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Bijlage 1: Gebruikte afkortingen 
 
ANBI  Soesa is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties zijn aftrekbaar van de belastingen 
DvA  Dag van Amelisweerd 
FdlN  Fête da la Nature in Amelisweerd / Rhijnauwen 
HKU  Hogeschool voor de Kunsten Utrecht  
KRU  Kerngroep Ring Utrecht 
KvU  Kracht van Utrecht 
MCU  Milieucentrum Utrecht 
(O)TB  (Ontwerp )Tracébesluit Ring Utrecht A27 door Amelisweerd  
SOESA  Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd 
UU Universiteit Utrecht 
YMLP Mailprovider voor de Nieuwsbrieven Kracht van Utrecht / Vrienden van Amelisweerd 
VvA   Vrienden van Amelisweerd 

 
Bijlage 2: Links 
http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl (de toekomst van mobiliteit, duurzame alternatieven) 
http://www.vriendenvanamelisweerd.nl  (tijdelijk niet geactualiseerd) 
https://www.snelwegen-utrecht.nl  (Stichting Kerngroep Ring Utrecht) 
https://www.beschermhetbos.nl (website van het Campagneteam van de KRU) 
https://www.amelisweerd.com (met Amelisweerd-agenda, webshop, recepten) 
 
Bijlage 3: Gegevens die Soesa als Anbi-instelling dient te publiceren op haar Internetsite 
 
Een door de Belastingdienst erkende ANBI (zoals SOESA) dient op een internetsite de volgende gegevens te publiceren: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doel
en/algemeen_nut_beogende_instellingen/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite/: 

1. de naam van de instelling 
2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: 822368560 
3. de contactgegevens van de instelling: infosoesa@gemail.com 
4. een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI 
5. de hoofdlijnen van het beleidsplan 
6. de functie van de bestuurders volgens de statuten: ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’. 
7. de namen van de bestuurders 
8. het beloningsbeleid 
9. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 
10. een financiële verantwoording 

 

Het Jaarverslag en het Financieel Verslag 2017 is in navolging van vorige jaren gepubliceerd op   
http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/wie-we-zijn/stichting-soesa 
SOESA voldoet hiermee aan de hierboven omschreven ANBI-eisen van de Belastingdienst.  
 

Bijlage 4: Afspraken met projectleiders van SOESA-projecten met externe financiering 
 
Het SOESA-bestuur maakt met elke projectleider van een SOESA-project de volgende afspraken over de wijze waarop een 
projectinitiatief met begroting wordt ingediend en de wijze waarop de projectleider verantwoording aflegt voor een 
uitgevoerd SOESA-project:  
 
De afspraken met projectleiders zijn:  

a. projectleiders houden in de ontwerp-projectbegroting rekening met BTW van deelnemende partners / 
onderaannemers;  

b. vergoedingen in geld aan vrijwilligers en/of projectleiders worden alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend 
en alleen als de baten van het project hierin voorzien; 

c. deze vergoedingen, en vergoedingen aan onderliggende deelnemende partners, zijn altijd  gekoppeld aan een 
voor SOESA passende verantwoording van een nader omschreven op te leveren product of dienst; 

d. vergoedingen worden pas betaald wanneer de penningmeester in overeenstemming met de projectleider 
inzicht heeft dat alle projectinkomsten of projectsubsidies bij SOESA zijn binnengekomen; 

e. de projectleider is de enige die declaraties voor SOESA verzamelt en bij SOESA indient; 
f. deze afspraken vormen een update van de Toetsingscriteria SOESA-projecten uit 2014 

 

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/
http://www.vriendenvanamelisweerd.nl/
https://www.snelwegen-utrecht.nl/
https://www.beschermhetbos.nl/
https://www.amelisweerd.com/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/beleidsplan
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite/financiele_verantwoording_publiceren
http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/wie-we-zijn/stichting-soesa

