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Voorwoord 
 

Het jaar 2019 stond in het teken van verandering voor SOESA. Terugkijkend op 2019 is het 

bestuur trots op wat we hebben bereikt. Trots op wat we extern hebben kunnen bereiken, 

mede omdat we dit hebben kunnen doen terwijl het voor SOESA intern een turbulent jaar is 

geweest.  

 

Een mooi voorbeeld van wat we hebben bereikt is het tegenhouden van de uitbreiding van de 

A27- “bak”. Een speerpunt was de uitbreiding van de A27 rondom Amelisweerd. SOESA heeft 

hierin het standpunt ingenomen dat we tegen de verbreding van de bak zijn. Hierbij hebben 

we samenwerking gezocht bij verschillende vrijwilligersorganisaties in Utrecht om hiertegen in 

het verweer te komen.  

 

Binnen de doelstellingen van SOESA hebben we onderzoek gefaciliteerd naar alternatieven 

voor verbreding. Hier is de SUUNTA-rapportage uitgekomen. Conclusie is dat de bak helemaal 

niet hoeft te worden verbreed, om dezelfde gewenste capaciteit te verkrijgen die 

Rijkswaterstaat als doelstelling heeft. Dit scheelt in de kosten, veel minder investeren 

(besparing van honderden miljoenen Euro’s) door de Rijksoverheid, kortere doorlooptijd 

omdat alles in de bak gerealiseerd kan worden, lagere uitvoeringsrisico’s en een groot 

voordeel voor het milieu en de lokale groene infrastructuur. We zijn dan ook trots dat die in 

2019 is opgeleverd. Deze rapportage heeft een rol gespeeld in de discussie rondom de 

uitbreiding van de A27-bak. Uiteindelijk heeft de Rechter een streep gezet door het besluit van 

de minister in verband met de Stikstof problematiek. Wij voorzien echter dat de verbreding 

weer een rol gaat spelen en dit niet voor definitieve afstel heeft gezorgd. In 2020 en 

opvolgende jaren zullen we deze ontwikkelingen dan ook nauwlettend in de gaten houden en 

ons constructief inzetten om het alternatief naar voren te brengen.  

 

Intern hebben we een nieuw bestuur gekregen. Nieuw bestuur is ook nieuw elan. In 2020 

hebben we inmiddels weer een verschuiving in het bestuur gehad. Ben Slijkhuis is afgetreden 

als voorzitter, vanwege privéomstandigheden. Jeroen Wilting heeft het voorzitterschap op zich 

genomen, en vormt het nieuwe team samen met Cor van Angelen (Secretaris) en Alwin van 

den Dikkenberg (Penningmeester). Wij werken met veel enthousiasme aan de herijking en 

versteviging van de positie van SOESA binnen het Utrechtse natuur- en milieu landschap.  

 

 

Namens het SOESA-bestuur, 

 

Jeroen Wilting 

Voorzitter SOESA 
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1. Introductie: Achtergrond en doelen van SOESA  

 

Stichting SOESA (Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd) is 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.  

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. Zie verder: 

https://www.vriendenvanamelisweerd.nl 

 

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.  

https://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/ 

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 
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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.  

 

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. 

https://www.stopverbredingringutrecht.nl 

 

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/ 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/
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2. Activiteiten 2020 
 

Inhoud  vanuit Regionaal burgerinitiatief Kracht van Utrecht 

 

Algemeen: 2020 het 1ste Corona-jaar:  de mensen van het initiatief 

Producten 

Door SOESA betaalde onkosten 

 

Algemeen: 2020 het 1ste Corona-jaar: de mensen van het initiatief  
 

De afkondiging van de Corona-maatregelen in maart 2020 was aanleiding om 2020 tot 

bezinningsjaar te verklaren.  

 

Ben Slijkhuis besloot in april 2021 zijn werk voor de Kracht van Utrecht en zijn voorzitterschap 

te beëindigen. Hij zag i.v.m. Corona en persoonlijke omstandigheden hier geen perspectief 

meer in. 

 

Jan Korff de Gidts, besloot de Kracht van Utrecht en de contacten voort te zetten, die in het 

kader van de Regionale Klimaattafel waren verworven. Samen met KvU-er van het eerste uur, 

Richard Kres besloten zij elf mensen uit te nodigen voor een herijking van het gedachtengoed 

van de Kracht van Utrecht. Deze herijking kon op 30 juni worden gehouden in de grote zaal 

van Podium Oost, net toen de Corona-maatregelen iets waren versoepeld na de eerste Corona-

golf. Een fotoverslag met actielijst is gepubliceerd op de online-webkrant van de Kracht van 

Utrecht:  

https://www.krachtvanutrecht.nl/krachtvanutrecht/h/2172/277/10374/Wie-zijn-we-en-hoe-

draag-je-bij-aan-ons-burgerinitiatief-/Elftal--na-herijking-aan-het-werk- 

 
Aan de herijking namen deel 3 mensen, die in 2009 de start gaven aan ons Kracht van Utrecht-initiatief, Richard 

Kres, Jos Kloppenborg, en Jan Korff de Gidts. Jeannine van Bree nam deel vanuit de Natuur en Milieufederatie 

Utrecht (NMU). Tevens participeerden Michiel van Weele uit de Bilt en Paul Bijlsma uit Driebergen/ Utrechtse 

Heuvelrug, beiden met hun ervaring in onze Regionale Klimaattafel, Olivier Beens (website KvU), drie studenten 

van HU en UU Daan Warnas, Dewi Momberg en Sebastiaan Egberts, en Peter Soonius, werkzaam bij de Stichting 

Natuur en Milieu uit Utrecht.  

 

Michiel van Weele uit de Bilt omschreef het nieuwe verhaal na de herijking. Dit verhaal werd in 

kleine kring becommentarieerd en werd in de tweede webkrant op 10 december 2020 

gepubliceerd. 

 

Sebastiaan Egberts en Dewi Momberg waren student bij Prof Dries Hegger aan de Universiteit 

Utrecht. Sebastiaan maakte zijn masterscriptie af over het mobiliteitsbeleid in de G4-

gemeenten, Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Hij sloot vervolgens aan bij de 

voorbereidingsgroep van onze Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit. In de loop van 

2020 studeerde hij af en zette zijn vrijwilligersactiviteiten voor de Kracht van Utrecht voort. 

Dewi Momberg schreef haar batchelorscriptie over Corona en mobiliteit. Zowel Dewi als 

Sebastiaan participeerden in de Herijking van 30 juni 2020. Beiden hebben zich ingezet om een 

https://www.krachtvanutrecht.nl/krachtvanutrecht/h/2172/277/10374/Wie-zijn-we-en-hoe-draag-je-bij-aan-ons-burgerinitiatief-/Elftal--na-herijking-aan-het-werk-
https://www.krachtvanutrecht.nl/krachtvanutrecht/h/2172/277/10374/Wie-zijn-we-en-hoe-draag-je-bij-aan-ons-burgerinitiatief-/Elftal--na-herijking-aan-het-werk-
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storyboard te maken voor een videoclip, die zij – met medewerking van hun UU-docent – voor 

studenten gingen vervaardigen.  

 

7 studenten van de Universiteit van Amsterdam verrichtten in 2020 op ons verzoek onderzoek 

naar de opkomst van thuiswerken ten tijde van Corona.  

Roland Goetgeluk, werkzaam bij RIGO Amsterdam was mede in dit onderzoek betrokken. Het 

conceptadvies werd op 30 mei in een Zoom-expertmeeting van EBU en KvU besproken en van 

commentaar voorzien door CEO’s van Utrechtse bedrijven.  

Hoofdlijn in de aanbevelingen was dat: 

+ thuiswerken dient een integraal als onderdeel van het mobiliteitsbeleid te worden 

+ en CEO’s van Utrechtse bedrijven zien hierin ook een eigen stimulerende rol  

 

In samenwerking met de Economic Board Utrecht (EBU) organiseerden we een expertmeeting 

over het concept-adviesrapport van de UvA dat tot een definitief rapport heeft geleid, zie 

rubriek producten.  

  

Wegens Corona is onze Vijfde Regionale Klimaattafel, gepland voor 18 maart 2020 afgelast. 

Er zijn hiervoor dus geen kosten in rekening gebracht.  

 

Jan Hoogenraad uit Houten werd vanaf augustus sparring-partner voor het uitwerken van een 

visie op de rol van de overheid en de burgers. Zie rubriek producten. 

 

Arend Smilde verrichtte eind 2020 en begin 2021 tekstadvies en corrigeerde teksten voor de 

webkrant en onze zienswijzen.   

 

Producten 
 

De webkrant van de Kracht van Utrecht verscheen in het najaar 2019 zesmaal en in 2020 

tweemaal, een in februari en een in december 2020. 

 

Op 1 november diende Jan Korff de Gidts de Zienswijze van de Kracht van Utrecht in op de  

Ontwerp-Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van de Provincie Utrecht. 

https://www.krachtvanutrecht.nl/Content/2027081858/krachtvanutrecht/Photoalbums/7bb501b

b-fae5-4b51-91f3-239396a3edb0/DEF Zienswijze Kracht van Utrecht Ontwerp 

Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.pdf 

 

Op 31 januari 2021 diende Jan Korff de Gidts onze zienswijze in op het Mobiliteitsplan van de 

Gemeente Utrecht, namens een werkgroep van de Kracht van Utrecht.  

https://www.krachtvanutrecht.nl/Content/2027081858/krachtvanutrecht/images/210131 DEF 

PDF KvU ZIENSWIJZE MET VOORPAGINA(2).pdf 

 

Het uiteindelijke adviesrapport is gepubliceerd op de website van de EBU; 

https://www.economicboardutrecht.nl/nieuws/onderzoek-effecten-op-mobiliteit-en-

thuiswerken-nu-en-na-corona 

 

 

https://www.krachtvanutrecht.nl/Content/2027081858/krachtvanutrecht/Photoalbums/7bb501bb-fae5-4b51-91f3-239396a3edb0/DEF%20Zienswijze%20Kracht%20van%20Utrecht%20Ontwerp%20Omgevingsvisie%20en%20Omgevingsverordening.pdf
https://www.krachtvanutrecht.nl/Content/2027081858/krachtvanutrecht/Photoalbums/7bb501bb-fae5-4b51-91f3-239396a3edb0/DEF%20Zienswijze%20Kracht%20van%20Utrecht%20Ontwerp%20Omgevingsvisie%20en%20Omgevingsverordening.pdf
https://www.krachtvanutrecht.nl/Content/2027081858/krachtvanutrecht/Photoalbums/7bb501bb-fae5-4b51-91f3-239396a3edb0/DEF%20Zienswijze%20Kracht%20van%20Utrecht%20Ontwerp%20Omgevingsvisie%20en%20Omgevingsverordening.pdf
https://www.krachtvanutrecht.nl/Content/2027081858/krachtvanutrecht/images/210131%20DEF%20PDF%20KvU%20ZIENSWIJZE%20MET%20VOORPAGINA(2).pdf
https://www.krachtvanutrecht.nl/Content/2027081858/krachtvanutrecht/images/210131%20DEF%20PDF%20KvU%20ZIENSWIJZE%20MET%20VOORPAGINA(2).pdf
https://www.economicboardutrecht.nl/nieuws/onderzoek-effecten-op-mobiliteit-en-thuiswerken-nu-en-na-corona
https://www.economicboardutrecht.nl/nieuws/onderzoek-effecten-op-mobiliteit-en-thuiswerken-nu-en-na-corona
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Door SOESA betaalde onkosten 
In 2020 betaald vanwege nagekomen factuur uit 2019: Kosten catering Regionale Klimaattafel 

27 maart 2019 € 207,81. 

In 2020 betaald: Podium Oost, kosten grote zaal, 30 juni 2020 € 35 

 

 

 

B: Deelname aanvraag subsidie  

 

Het in 2016 genomen besluit voor samenwerking van SOESA, Kracht van Utrecht, Vrienden van 

Amelisweerd en partners met de Stichting Kerngroep Ring Utrecht werd ook in 2020, met alle 

Corona beperkingen, voortgezet.  

 

Dit heeft tot de volgende activiteit geleid: 

 
Het Soesa bestuur heeft vergaderd en er is besloten om het team het vertrouwen te geven om het 
projectidee/pitch met Amelisweerd als kernwaarde verder uit te werken.  
  

Je hebt een aanvraag gedaan bij het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht door een 

videopitch in te dienen. 

De uitslag: 

Wij kunnen je berichten dat het fonds bijna 80 aanvragen heeft ontvangen, waarvan slechts 
een aantal door kunnen gaan naar de volgende ronde. 
  
De Innovatiecommissie heeft jullie pitch beoordeeld en helaas is jullie pitch niet geselecteerd 
om door te gaan naar de volgende ronde. Vanwege het (beperkte) beschikbare budget in deze 
aanvraagronde, heeft de commissie keuzes moeten maken op de plannen die zij het meest 
innovatief vinden. Dit betekent dat ook goede plannen toch afvallen. 
  
Wij wensen je veel succes bij het realiseren van dit plan of andere creatieve plannen! 
Met vriendelijke groet, namens de initiatiefnemers van het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht, 
Provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort,  
K.F. Hein Fonds, Elise Mathilde Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht en Fentener van Vlissingen Fonds. 

 
Uit de voorbesproken pitch zijn de doelstellingen, zoals de “waarden van Amelisweerd”, laat 
Amelisweerd ons het verhaal vertellen, van SOESA beter vastgelegd en vormen mede een 
basis voor de uitwerking die wij nu voor ogen hebben.  
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3. Onderzoeksprogramma SOESA en KRU 2020 
 

Vanwege de financiële positie van de KRU met een zeer succesvolle Groundfunding actie zijn 

zij de financiële opdrachtgever geworden voor een vervolgrapport op het eerste SUUNTA-

rapport.  

 

 

4. Nieuwsbrieven en websites 
 

Samen met de KRU zijn in 2020 zes nieuwsbrieven van de Kracht van Utrecht / Vrienden van 

Amelisweerd uitgebracht. Ze zijn te vinden op NIeuwsbrieven. 

Daarnaast wordt een groot aantal mensen via de website van de KRU  geïnformeerd over 

acties en stand van zaken, o.a. d.m.v. de Amelisweerd-agenda, webshop en recepten. 

Amelisweerd. 

 

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), Cees Brink 

(o.a. Amelisweerd Agenda) 

 

 

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuwsbrieven
https://www.amelisweerd.com/
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5. Toelichting op de Jaarrekening 2020 
 

De uitgaven bedroegen € 521,-- aan automatiseringskosten (onderhoud website), aan 

voorlichting/meetings € 243,-- en aan bankkosten € 173,--. De inkomsten bedroegen € 1.308, -

-, waarvan 100% donaties. 

 

De financiële balans van SOESA leidt op 31 december 2020 tot een Eigen Vermogen van  

€ 1.100, --. Het eigen vermogen is hiermee ten opzichte van 2019 gestegen met € 371,--. 

 

Er resteren geen vorderingen c.q. schulden per 31 december 2020. 

 

Het financieel verslag 2020 is met de Jaarrekening 2020 in navolging van vorige jaren 

gepubliceerd op de website van de Kracht van Utrecht.  

 

 

6. Perspectief SOESA 2021 e.v. 
 

Het jaar 2021 blijft ook een bijzonder jaar voor SOESA, net als vorig jaar. In de afgelopen tien 

jaar heeft SOESA de twee in haar statuten opgenomen beleidsvelden (onderzoek & educatie) 

in het vizier gehouden. Voor beide beleidsvelden heeft SOESA een stimulerende functie 

vervuld. Afgelopen jaar is door Corona hiervoor een vertraging ontstaan omdat het stimuleren 

van fysieke uitdagingen en ontmoetingen niet mogelijk zijn. Dit is onze corebusiness. 

 

Een herijking en ontplooiing van de ambities van SOESA liggen dan ook achter op ons 

geplande schema. We willen binnen de vrijwilligersorganisaties in het Utrechtse een 

complementaire rol vervullen, geen dubbelingen in werkzaamheden, maar juist nog meer de 

samenwerking opzoeken. 

 

De eerste stappen om hiertoe te komen zijn inmiddels gezet. Te beginnen met een 

inventarisatie van ons netwerk en het bepalen van de gemeenschappelijke behoeften en 

perspectieven daarin. 

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/wie-we-zijn/stichting-soesa
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7. Interne stichting SOESA aangelegenheden 
 

7.1 Bestuurssamenstelling 

SOESA is in beweging. SOESA heeft een maatschappelijke doelstelling. We zoeken nog 

bestuursleden die een netwerk hebben in de Utrechtse samenleving, verbonden voelen met 

Onderzoek en Educatie doelstellingen van SOESA en enthousiasme hebben om SOESA een 

extra nieuwe impuls te geven. Dit is de commitment die we vragen van nieuwe bestuursleden.  

Omdat voorzitter Ben Slijkhuis in de eerste maanden van 2020 zijn functie om 

privéomstandigheden niet kon voortzetten is de nieuwe samenstelling van het bestuur: 

 

Voorzitter: Jeroen Wilting 

Secretaris: Cor van Angelen 

Penningmeester: Alwin van den Dikkenberg  

Leden: 1 of 2 vacatures. 

 

 

7.2 Vergoedingen bestuur 

De SOESA-bestuursactiviteiten worden geheel uitgevoerd door vrijwilligers. Geen van de 

bestuurders ontvangen een beloning of andere vergoedingen van stichting SOESA.  

 

7.3 Publicatie jaarverslag 

 

Het publiceren van het jaarverslag 2020 gebeurt op de website van de Kracht van Utrecht, 

conform wet- en regelgeving. Dit verslag, inclusief financiële paragraaf, staat er vóór 1 juli 2021 

op. 
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7.4 ANBI-status 

 

Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd heeft de ANBI-status van de 

Belastingdienst. Zowel eenmalige als periodieke schenkingen zijn hierdoor mogelijk op een 

fiscaal vriendelijke wijze. Het RSIN-/ANBI nummer is 822368560. SOESA publiceert haar 

jaarverslag op de website van de Kracht van Utrecht en voldoet aan alle ANBI-eisen van de 

Belastingdienst. Voor meer informatie over de ANBI-eisen, zie bijlage 2. 

 

7.5 Correspondentie 

 

Adres secretariaat SOESA: Odijkseweg 43, 3994 AS, HOUTEN 

E-mailadres: asoesa12@gmail.com 

 

 

 

 

Reacties op dit jaarverslag zijn welkom en kunt u zenden aan asoesa12@gmail.com t.a.v. de 

voorzitter van SOESA Jeroen Wilting.  

Bijlagen:  
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Bijlage 1: Gebruikte afkortingen en links 

 

 

 

Afkortingen 

 

ANBI Soesa is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties zijn aftrekbaar 

van de belastingen 

DvA  Dag van Amelisweerd 

KRU  Kerngroep Ring Utrecht 

KvU  Kracht van Utrecht 

MCU  Milieucentrum Utrecht 

(O)TB  (Ontwerp)TracéBesluit Ring Utrecht A27 door Amelisweerd  

PAS  Programma Aanpak Stikstof 

SOESA  Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd 

VvA   Vrienden van Amelisweerd 

YMLP Mailprovider voor de Nieuwsbrieven Kracht van Utrecht / Vrienden van 

Amelisweerd 

 

 

 

 

 

 

 

Links 

 

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl  (de toekomst van mobiliteit, duurzame alternatieven) 

http://www.vriendenvanamelisweerd.nl  (Bescherming landgoederen) 

https://www.snelwegen-utrecht.nl  (Stichting Kerngroep Ring Utrecht) 

https://www.amelisweerd.com  (met Amelisweerd-agenda, webshop, recepten) 

 

 

 

 

 

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/
http://www.vriendenvanamelisweerd.nl/
https://www.snelwegen-utrecht.nl/
https://www.amelisweerd.com/
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Bijlage 2: 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/bijzon

dere_regelingen/goede_doelen/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 2020 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/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
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Bijlage 3: 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 
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