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1. Doelstelling, werkwijze en interne besluitvorming 
 
Doelstelling. 
De statutaire doelstelling luidt sinds 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 des woords. 
 
Doelstelling A. komt er feitelijk op neer dat het Evert Zoudenbalch Huis, binnen de financiële 
mogelijkheden, steun verleent aan instellingen of organisaties die hulp en ondersteuning 
bieden aan jongeren, woonachtig in of in de omgeving van de gemeente Utrecht. Daarbij gaat 
het vooral om hulpverlening op het (psycho-)sociale en educatieve vlak.  
Een belangrijk aandachtsgebied vormt het voorkomen van probleemsituaties, primair 
gerelateerd aan de ouderlijke zorg. Het scheppen van voorwaarden om jongeren, die in 
maatschappelijke problemen zijn geraakt of dreigen te geraken, op eigen benen te kunnen 
laten staan, is daarbij een leidende insteek in de hulpverlening. 
Stichting Het Evert Zoudenbalch Huis ontwikkelt in principe niet zelf eerste lijnsactiviteiten, 
maar ondersteunt (Utrechtse) organisaties die dat wel doen. 
Het Evert Zoudenbalch Huis onderhoudt hiertoe een netwerk met een aantal begunstigde 
instellingen. Dit netwerk wordt onderhouden door het koppelen van één of meerdere 
Regenten, koetsiers genoemd, aan een dergelijke instelling. Stichting Het Evert Zoudenbalch 
Huis biedt ook bestuurlijke betrokkenheid aan 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 grootste deel van dit verslagjaar is net als vorig jaar overschaduwd door het coronavirus 
waarbij het aantal besmettingen zowel aan het begin en het einde van het jaar alarmerend 
hoog was. Hieronder volgt een tijdlijn. 
 
Op 14 december 2020 ging Nederland weer op slot. Niet-noodzakelijke winkels moesten dicht. 
Alle scholen sluiten tot zeker 19 januari aldus Rutte. ‘Er komt een moment', zegt Rutte vanuit 
het Torentje, ‘dat we corona achter ons laten. Dat is niet meteen. Het is ook niet over een week 
of over een maand. Met het vaccin wordt 2021 wel een jaar van hoop en van licht aan het 
einde van de tunnel.’ 
 
Op 7 januari krijgt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive 
Care en lid van het Outbreak Management Team zijn eerste coronaprik. Gommers is inmiddels 
een nationale bekendheid en verwoordt het gevoel van de overgrote meerderheid van 
Nederland als volgt: We moeten nu met elkaar zo snel mogelijk de komende maanden zorgen 
dat iedereen gevaccineerd is en daarna pakken we ons gewone leven weer op. 
 
Op 15 januari bood het kabinet zijn ontslag aan, twee maanden voor de Tweede 
Kamerverkiezingen, als reactie op een rapport over de toeslagenaffaire.  
 
Op 23 januari ging de eerste nacht met de avondklok in, zonder geldige reden mocht niemand 
tussen 21.00 uur en 4.30 uur op straat zijn.  



Begin februari werd de lockdown verlengd. Na een periode van online lesgeven gingen de 
basisscholen per 8 februari weer open. Sociaaleconomische gevolgen kregen een 
nadrukkelijkere plek in de besluitvorming. Vanaf 1 maart gingen het voortgezet onderwijs en 
het mbo deels open.  
 
In maart liepen de besmettingen op en werd de derde golf zichtbaar. De lockdown werd 
voortgezet met slechts lichte aanpassingen in de maatregelen. Er werd reikhalzend uitgekeken 
naar het begin van de zomer met het perspectief dat de derde golf voorbij is en iedereen 
gevaccineerd is die dat wil. 
 
In april bleven de besmettingen stijgen met een piek tegen het einde van april. Halverwege de 
maand werden geen verdere versoepelingen aangekondigd, wel werd het openingsplan 
gepresenteerd. Aan het einde van de maand daalde het aantal besmettingen en nam het 
aantal vaccinaties verder toe. Hierdoor kon eind april de eerste stap van het openingsplan 
genomen worden. 
 
Op 28 april kwam er een einde aan de avondklok. De coronacijfers lieten het eindelijk weer 
toe om na ruim een half jaar een terrasje te pakken. Ook was het na een aantal maanden click-
and-collect weer mogelijk om zonder afspraak te winkelen bij niet essentiële winkels. De 
versoepelingen vormen de eerste van 5 stappen uit het openingsplan.  
 
Begin mei classificeert de Wereldgezondheidsorganisatie de deltavariant, toen nog de Indiase 
variant, als zorgwekkend. 
 
Eind juni kon bijna alles weer. Beperkingen op thuisbezoek en groepsvorming vervallen. De 
horeca kon gewoon open mits de anderhalve meter afstand werd gehandhaafd. Na 30 juni 
mogen evenementen weer doorgaan en de nachtclubs open voor bezoekers die een 
vaccinatie-, test- of herstelbewijs kunnen tonen. ‘We hebben meerdere keren de verwachting 
uitgesproken dat we op weg zijn naar een mooie zomer en die verwachting komt gelukkig uit’, 
aldus demissionair premier Mark Rutte. Demissionair minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) kondigt het Janssen-vaccin aan als "een ideaal vaccin als je echt klaar wil 
zijn met die ene prik, klaar voor de zomer, klaar voor een zomer vol festivals, dansen met 
Janssen". 
 
Op 12 juli biedt Rutte zijn excuses aan. Door de snelle versoepelingen is er een enorme 
‘discopiek’ ontstaan. De versoepelingen worden deels teruggedraaid, waarna de besmettingen 
snel dalen. 
 
In periode januari t/m juli is iedereen in de volgorde van oud naar jong gevaccineerd. Eind juli 
is iedereen die dat wil gevaccineerd. Er zijn nog ongeveer 2 miljoen Nederlanders niet 
gevaccineerd.  
 
Stichting Weekje Weg rapporteert dat ondanks corona de ‘Sociale Vakanties 2021’ voor 245 
economisch kansarme (eenouder)gezinnen met jonge kinderen, waarvan 27 gezinnen 
afkomstig uit de gemeente Utrecht ondersteund door het Zoudenbalch Huis allemaal plaats 
hebben kunnen vinden dit jaar. 
 
Tijdens de persconferentie van 14 september liet het demissionaire kabinet weten dat per 25 
september onder meer de anderhalve meterregel verdwijnt uit de horeca, theaters, 
concertzalen en bioscopen. Ook mocht de nachthoreca weer van start. Wel werd het 
coronatoegangsbewijs verplicht in onder meer horeca, bioscopen en bij evenementen.  
 
Vanaf oktober verspreidt het virus zich weer sneller, waardoor het kabinet de mondkapjesplicht 
opnieuw instelt en gebruik van de coronatoegangspas uitbreidt. 
 



Voor iedereen in Nederland, inclusief Diederik Gommers blijkt 2021 een achtbaanrit te zijn 
want begin oktober dringt Gommers aan op een volledige lockdown. Het aantal besmettingen 
neemt weer schrikbarend toe. De vierde coronagolf is een feit. De regering komt begin 
november met maatregelen. Die bleken echter niet voldoende. Vanaf 13 november moeten 
niet-essentiële winkels om 18.00 uur sluiten, en horeca en essentiële winkels om 20.00 uur. 
De nieuwe maatregelen hebben natuurlijk ook invloed op de door het Zoudenbalch Huis 
ondersteunde projecten. JINC laat weten dat zij inmiddels zoveel ervaring hebben opgedaan 
dat de Bliksemstages, Sollicitatietrainingen en Carrière Coach-ontmoetingen in aangepaste 
vorm toch door kunnen gaan. Wel blijkt het lastiger dan normaal om voldoende vrijwilligers te 
vinden. 
 
Op 18 november wordt de eerste boosterprik gezet in Nederland. Daarmee is Nederland als 
één van de laatste landen begonnen aan het toedienen van de booster.  
 
Voor Stichting de Wielewaal was 2021 een jaar vol ups en downs. Als gevolg van corona kon 
een deel van de activiteiten helaas niet doorgaan. De vrijwillige verpleegkundigen waren in 
een flink aantal gevallen niet beschikbaar omdat hun reguliere werk vanzelfsprekend voorrang 
kreeg. De vrijwilligerscoördinatoren moesten creatieve wegen bewandelen om toch 
zorgprofessionals te vinden en de activiteiten door te kunnen laten gaan. 
 
Ook Stichting Petje Af kijkt terug op een roerig jaar. Gastdocenten die last minute moesten 
afzeggen, niet zomaar op uitje kunnen, besmettingen… Het vroeg om flexibiliteit en vooral 
creativiteit. Er werden veel lessen in de buitenlucht georganiseerd en wanneer het weer te 
slecht was organiseerden de locatiemanagers thuis-challenges voor de kinderen. 
 
Als gevolg van het coronavirus zijn de Utrechtse fondsen dit jaar wederom niet bijeengekomen 
voor het Utrechts Fondsenoverleg.  
 
Voor de Vereniging van Fondsen in Nederland, FIN, gold dat er dit jaar veel virtuele 
bijeenkomsten plaatsvonden. De Algemene Leden Vergadering vond op 9 november nog 
fysiek plaats, net voor dat er aanvullende coronamaatregelen werden uitgevaardigd.  
 
In de vergadering van de Broederschap van 9 oktober 2019 werd een notitie van broeder van 
den Beld getiteld “Jaarfocus voor giften van het Evert Zoudenbalch Huis” besproken. Met de 
term jaarfocus introduceert broeder van den Beld extra aandacht op een bepaalde groep 
jongeren. Zijn idee is dat donaties die in overeenstemming zijn met dit thema boven op het 
bedrag aan jaarlijkse donaties komen. Er werd besloten dat voor de komende drie jaar de 
focus zal zijn gericht op jongeren in nood en specifiek op huisvesting en dat hiervoor jaarlijks 
€ 20.000,- beschikbaar zal zijn bovenop het bestaande giftenbudget van € 120.000,- dus in 
totaal € 140.000,-. Overigens zal voor 2022 het giftenbudget worden verhoogd van € 140.000,- 
naar € 175.000,- (zie ook hierna onder Overige financiële zaken) Een bedrag van € 20.000,- 
zal net als voorgaande jaren worden afgesplitst voor huisvesting van jongeren in nood, het 
derde en laatste jaar dat dit bedrag aan huisvesting besteed zal worden. 
 
In haar vergadering van 3 oktober 2018 heeft de Broederschap een commissie in het leven 
geroepen met de opdracht haar te adviseren over de governance van Stichting Het Evert 
Zoudenbalch Huis. De Commissie Governance (waaronder meerjarenplan) wordt gevormd 
door de broeders Leyssius, Snouckaert, Hooft Graafland, van Gellicum en de Secretaris-
Rentmeester (qualitate qua). Dit heeft geleid tot een geactualiseerd Reglement dat is 
vastgesteld in de vergadering van de Broederschap van 27 maart 2019. Dit jaar is in de 
vergadering van de Broederschap van 30 september aan deze commissie gevraagd om het 
meerjarenplan te herzien. Broeder van Suchtelen zal ook toetreden tot deze commissie. 
 
Bij de herziening van het Reglement is afgesproken dat er jaarlijks in maart een evaluatie van 
het Reglement zal plaatsvinden. Deze evaluatie vond ook dit jaar plaats. Aangezien het 



donatievolume van Stichting Het Evert Zoudenbalch lager is dan € 150.000 per jaar wordt er 
hier niet jaarlijks over gerapporteerd maar de FIN-gedragscode voor grotere fondsen wordt 
met deze jaarlijkse evaluatie wel gevolgd.  
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De Secretaris-
Rentmeester heeft op basis van door de FIN ontwikkelde standaarddocumenten een 
besluitenlijst inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een 
Verwerkingsregister, een privacyverklaring en een kernprotocol datalekken opgesteld. De 
privacywetgeving wordt door Stichting Het Evert Zoudenbalch Huis nageleefd. 
 
In de vergadering van de Broederschap van 20 mei kwam er een nieuwe commissie tot stand. 
Deze commissie zal zich richten op de verduurzaming van het Evert Zoudenbalch Huis en het 
opstellen van een meerjaren (5-10 jaar) onderhoudsplan. Deze commissie bestaat uit de 
broeders Van Gellicum, Röell, Van Geen en de Secretaris-Rentmeester. Als eerste stap naar 
de beoogde verduurzaming zal een extern bureau de opdracht krijgen voor een onderzoek. 
De resultaten daarvan die in 2022 beschikbaar komen, zullen inzicht gaan geven over de 
haalbaarheid van verduurzaming van het huis en de investeringen die daarmee zijn gemoeid. 
Vervolgens zal de Broederschap zich gaan beraden over de fasering en besluiten over de 
benodigde investeringen. 
 
Per 1 december 2020 is Paardekooper Personal Insurance te Bilthoven benoemd als de 
nieuwe assurantietussenpersoon van Stichting Het Evert Zoudenbalch Huis. Voorlopig is de 
verzekeringsportefeuille één op één overgezet naar Paardekooper. In 2021 heeft A.M. van de 
Koppel, onafhankelijk verzekeringsadviseur, die in 2020 de verzekeringsportefeuille had 
doorgelicht nog gefungeerd als klankbord voor de Secretaris-Rentmeester. Van de Koppel 
was ook nog het primaire contact voor Paardekooper. In december zal een gesprek met 
Paardekooper op het Huis plaatsvinden waarbij het contact met de tussenpersoon zal 
overgaan naar de Secretaris-Rentmeester en hiermee zal het begeleidingstraject van Van de 
Koppel zijn beëindigd.  
 
Bij het doorlichten van de verzekeringsportefeuille door Van de Koppel bleek dat er in de polis 
van Nationale Nederlanden werd gesproken over brandvertragende deuren op de tweede en 
derde verdieping. Deze deuren bleken er niet te zijn.  
 
Paardekooper heeft de Secretaris-Rentmeester geïntroduceerd bij Diederik Elenbaas van 
Brandpreventie. Op basis van zijn plan zijn er 6 brandvertragende deuren geplaatst zodat er 
altijd een vluchtroute is via één van de trappenhuizen. Plaatsing van de deuren is in november 
2021 afgerond.  
 
Op 20 februari 2020 werd het Evert Zoudenbalch Huis door R. Dijker, belastingcontroleur voor 
een ANBI-controle bezocht. Naar aanleiding van dit bezoek is door de heer Dijker een 
conceptrapport opgesteld. De conclusie van dit concept-rapport luidt dat het Evert 
Zoudenbalch Huis zijn ANBI-status verliest. 
 
Hoofdredenen:  

1. Doelstelling B is onvoldoende gericht op het Algemeen Nut; 
2. De W&V-rekening is bedrijfseconomisch van aard (voorzieningen). De beheerskosten 

zijn allemaal toegerekend aan doelstelling B; 
3. Geen actueel beleidsplan. 

 
Naar aanleiding van de conclusies in dit conceptrapport werd er besloten fiscaal advies in te 
winnen. Mevrouw de Wijkerslooth-Lhoëst heeft daarop het Evert Zoudenbalch Huis bijgestaan 
in de gesprekken met de heer Dijker over het concept-rapport.  
 



Hoewel het a.g.v. de coronamaatregelen nog niet mogelijk was geweest om het 
conceptrapport te bespreken stuurde de heer Dijker op 29 juli 2020 een voorstel voor een 
andere toerekening van de beheerskosten. Dit voorstel is door de Secretaris-Rentmeester 
uitgewerkt en de beheerkosten zijn daardoor op een andere manier verdeeld over de twee 
doelstellingen van Stichting Het Evert Zoudenbalch Huis. Berekening en uitleg zijn begin 
september 2020 naar de heer Dijker gestuurd. Expliciet is gesteld dat het Evert Zoudenbalch 
Huis niet meegaat met zijn stelling dat doelstelling B niet algemeen nuttig zou zijn. Sindsdien 
was het wachten op de eerste gelegenheid dat de Belastingdienst weer bezoeken zou kunnen 
afleggen en er fysiek een gesprek gevoerd zou kunnen worden. Vervolgens vonden er in de 
daarop volgende maanden nog een aantal gesprekken plaats met de heer Dijker. Deze waren 
altijd constructief van aard en concentreerden zich op de verdeling van de beheerskosten over 
doelstelling A en B en het algemeen nuttig zijn van doelstelling B. A.g.v. de kwalificatie van het 
Evert Zoudenbalch Huis als rijksmonument werd doelstelling B alsnog als algemeen nuttig 
aanvaard door de heer Dijker en bleef de ANBI-status voor het Evert Zoudenbalch Huis 
behouden zoals vastgelegd in het definitieve rapport van 11 maart 2021.  
 
Bij de bespreking van het definitieve rapport adviseerde R. Dijker om het beleidsplan meer 
taakstellend te maken. Dit is nu naar zijn mening te statisch van aard. Tevens adviseert hij om 
een eenvoudige website over o.a. de historie van het Evert Zoudenbalch Huis te maken.  
 
Eind 2019 is notaris K. A. Hüpler door de Broederschapscommissie gevraagd om te evalueren 
of de statuten van Stichting het Evert Zoudenbalch Huis geactualiseerd dienen te worden. In 
diverse vergaderingen van de Broederschapscommissie zijn vorig jaar vervolgens de door de 
notaris opgestelde geactualiseerde concept-statuten besproken. In de vergadering van 9 
september 2020 is besloten om de voorgestelde statutenwijziging aan de Broederschap voor 
te leggen.  
De statutenwijziging houdt in eerste instantie verband met het actualiseren van de statuten ten 
aanzien van de bepalingen die voortvloeien uit de rangschikking als ANBI. Daarnaast is per 1 
juli 2022 de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden. Ook de daaruit 
voortvloeiende relevante bepalingen zijn in de concept- statuten verwerkt. 
In de vergadering van de Broederschap van 30 september 2020 werd besloten te wachten met 
een statutenwijziging tot er meer inzicht zou zijn in het wel of niet continueren van de ANBI-
status van Stichting het Evert Zoudenbalch Huis. Nu de ANBI-status behouden is kan de 
statutenwijziging weer op de agenda geplaatst worden ter bespreking door de Broederschap. 
Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de Broederschap fysiek bijeen kan komen.  
 
Naast het K.F. Hein Fonds en de Ridderlijke Duitsche Orde was Stichting Het Evert 
Zoudenbalch Huis één van de founding fathers van de Stichting Noodhulp Utrecht (NU). 
Stichting NU stelt zich ten doel financiële steun te verlenen bij materiële noden met een 
spoedeisend karakter op het gebied van het geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk welzijn 
van ingezetenen van de gemeente Utrecht. Aangezien dit uitstekend past binnen de 
doelstelling van het Evert Zoudenbalch Huis wordt er sinds 2004, het jaar van oprichting van 
de Stichting NU, jaarlijks een bijdrage geleverd aan deze Stichting.  
 
In principe worden toezeggingen alleen voor één jaar gedaan, daarbij is er een voorkeur voor 
projecten waarbij ondersteuning ook helpt om het project een kick start te geven. Uitzondering 
hierop is een project bij Stichting Leergeld waarbij een meerjarige toezegging is gedaan.  
 
Voor 2021 werd tot nu toe aan een groot aantal projecten door Stichting Het Evert Zoudenbalch 
Huis conform de doelstelling financiële steun toegekend. 
 
 

Begunstigde Doel Bedrag 

      

Onderwijs     



Stichting IMC Weekendschool 

Ondersteuning waarmee twee leerlingen voor drie jaar 
het weekendschoolonderwijs kunnen volgen. € 3.000,00 

Stichting Taal doet meer  

De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van 
kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis € 5.000,00 

Stichting Leergeld Aanvraag bijdrage MEEDOEN - school voor 2021 € 10.000,00 

Stichting Petje Af Projectjaar 2021 - 2022 € 7.000,00 

Stichting JINC Schooljaar 2021-2022 € 5.000,00 

Stichting Buurtblinkers Taal en bijlessen aan kwetsbare kinderen in Lombok € 2.500,00 

Stichting Kinderfonds Kiwanis 
Utrecht  

Gratis kinderboek voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 
12 jaar uit de wijken Kanaleneiland, Overvecht en 
Zuilen € 5.000,00 

Stichting SOVEE 

Ondersteuning van kwetsbare jongeren in de VMBO 
basis € 5.000,00 

Stichting Radboud van Utrecht 

Studiebegeleiding in 2022 voor leerlingen uit lagere 
inkomensgezinnen in Utrecht  € 2.000,00 

      

Noodhulp     

Samen Veilig Utrecht Diverse bijdragen € 15.000,00 

Stichting NU Founding father bijdrage € 20.000,00 

Stichting Burgerinitiatief 
Woudenberg e.o. 

Pakketten voor kinderen in armoede 

€ 2.500,00 

      

Sociaal     

Stichting Reis met je Hart 

Financiële bijdrage voor de organisatie van 25 
vakanties voor gezinnen met een minimuminkomen uit 
Utrecht.  

Toegekend in 
2020, betaald 

in 2021 

Stichting Wielewaal 

Programma vanaf de 2e helft van 2020 dat erop gericht 
is om herstel van de vitaliteit van de kinderen, jongeren 
en jongvolwassenen met een beperking te 
ondersteunen. Vanaf 1 september 2020 komt de 
Wielewaal daarom met een aangepast en uitgebreid 
aanbod aan vakanties, logeerweekenden en 
vakantiereizen. 

Toegekend in 
2020, betaald 

in 2021 

Stichting de Tra  Zomerkamp voor kinderen € 2.500,00 

Stichting Avavieren 

Vakanties voor gezinnen met één of meerdere beperkte 
gezinsleden € 2.500,00 

Stichting Weekje Weg 

Zomervakantie 54 kinderen van 27 economisch 
kansarme eenoudergezinnen uit Utrecht € 2.500,00 

Stichting de Vrolijkheid 

Project KunstLab 2021; kunstzinnige en creatieve 
activiteiten door en met kinderen en jongeren in het 
AZC in Utrecht € 5.000,00 

Stichting HandicapNederland 

[Buddies] maatjesprogramma in Utrecht waarbij 
jongeren met een beperking worden gekoppeld aan 
jongeren zonder beperking  € 4.000,00 

Stichting Het Buitenhof 

Bijdrage voor de meerkosten van vakanties voor 15 
jongvolwassenen met een beperking uit de Gemeente 
Utrecht € 2.500,00 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Het vergoeden van zwemles voor kinderen waarvan de 
ouders/verzorgers het niet kunnen betalen € 5.000,00 

      

Opvang     

      

Opvoeding     



Stichting Move 

Eén basisschoolproject, twee Move in 1 Dag-projecten 
en twee Move your world (vmbo) uitvoeringen 

€ 4.000,00 

Stichting Big Brothers Big Sisters 
Utrecht 

Mentorprogramma voor Utrechtse jeugd 

€ 4.000,00 

      

Ziekenzorg     

Stichting de Regenboogboom 

Deze stichting probeert alle kinderen te bereiken die 
voor onmogelijke uitdagingen zijn komen te staan 
(ziekte). Zij hebben hiervoor een aanpak ontwikkeld 
ondersteund door droomdekens en kristallen waardoor 
kinderen leren de kracht in zichzelf te herontdekken 

€ 2.500,00 

      

Training en opleiding     

Stichting Chris en voorkom! 

Chris en voorkom! organiseert leefstijlinterventies en 
workshops waardoor kinderen zich veiliger gaan voelen 

€ 2.500,00 

Stichting Join us Utrecht  

Join us is een organisatie die zich inzet om sociale 
redzaamheid te bevorderen en willen voorkomen dat 
jongeren terugvallen in eenzaamheid.  € 4.000,00 

  
 

  

Huisvesting voor jongeren in 
nood  

  

  

      

Stichting Timon 

Nieuw PerspectiefHuis in Amersfoort voor kwetsbare 
jongeren (12), opening in Q4 2021 € 20.000,00 

      

Totaal 2021 gehonoreerd    € 143.000,00 

   
In vergelijking met 2020 valt het op dat het aantal goedgekeurde aanvragen in 2021 met 5 is 
afgenomen, 25 in 2021 versus 30 in 2020. Het totaal gedoneerde bedrag is in 2021 
daarentegen toegenomen. Onderstaande tabel geeft inzicht in de verschillen per categorie in 
bedrag en het aantal aanvragen in beide jaren.  
 

  2021 2021   2020 2020 

Categorie  Aantal Bedrag   Aantal Bedrag 

            

Onderwijs 9 44.500,00   9 € 33.250,00 

Noodhulp 3 37.500,00   2 € 35.000,00 

Sociaal 7 24.000,00   10 € 32.000,00 

Opvang 0 0,00   1 € 2.500,00 

Opvoeding 2 8.000,00   4 € 12.500,00 

Ziekenzorg 1 2.500,00   1 € 2.500,00 

Training en opleiding 2 6.500,00   0 € 0,00 

Huisvesting voor jongeren in 
nood  1 20.000,00 

  

3 € 20.000,00 

            

Totaal gehonoreerd 25 143.000,00   30 € 137.750,00 

 
Met de € 20.000,- die dit jaar is besteed aan de huisvesting voor jongeren in nood is het 
budget dat sinds vorig jaar specifiek voor deze focus categorie was bestemd, volledig 
gebruikt. 
 
Namens het Evert Zoudenbalch Huis heeft broeder Van Gellicum zitting in het bestuur van 
Stichting NU. Broeder Snouckaert heeft zitting in het bestuur van de nauw aan Timon 



gelieerde Stichting Molenwijk. Broeder Buma is koetsier voor Taal doet Meer en de Stichting 
Petje af en Stichting de Marsen. Broeder Leyssius is koetsier voor JINC. Broeder Van 
Suchtelen en broeder Boumeester zijn koetsier voor respectievelijk Stichting Singelzicht en 
Stichting Leergeld Utrecht. Broeder Röell houdt voor de korte termijn contact met Timon bij 
het opzetten van het perspectiefhuis. 
 
2. Beheer 
 
Het Huis 
 
Zoals vorig jaar in het jaarverslag beschreven is er in 2020 aan twee schilderbedrijven een 
offerte gevraagd voor een onderhoudsplan voor de komende 15 jaar. Behalve het 
onderhoudsplan dat de buitenkant van het huis betreft is er, aangezien er nogal wat 
achterstallig onderhoud te constateren viel, ook een offerte gevraagd voor het schilderen van 
de ramen aan de binnenzijde van het huis op de tweede en derde verdieping en de ramen van 
de Regentenkamer. Na grondige analyse van de ontvangen offertes is er in december van 
2020 een keuze gemaakt voor Stijlaart als nieuw schildersbedrijf. Gebruikmakend van de 
winterschilderregeling is in de eerste maanden van dit jaar het grootste gedeelte van 
bovengenoemde schilderwerkzaamheden aan de binnenkant van het huis uitgevoerd. Bij 
nader inzien werd er tevens alsnog besloten om ook de Regentenkamer opnieuw te laten 
schilderen. Eind februari was al het schilderwerk afgerond. Het resultaat mag er zijn.  
Er bleken te veel luiken te zijn om het schilderen van de luiken in één keer af te ronden. De 
resterende luiken zullen in december worden geschilderd. 
 
In de zomer stond het huis geruime tijd in de steigers en zijn de voorzijde en oostzijde van het 
Huis volgens het onderhoudsplan geschilderd.  
 
Het sleutelsysteem werkt uitstekend. Als huurders hun (unieke) sleutel kwijtraken wordt deze 
geblokkeerd door mevrouw Saraber. Na betaling wordt er door haar een nieuwe sleutel 
gecodeerd en uitgereikt.  
 
De 48 zonnepanelen (14 november 2016 geplaatst) met een geïnstalleerd vermogen van 
12.700 Wp functioneren volgens verwachting met een opbrengst van 9.900 kWh dit jaar. Ook 
dit jaar zal het Evert Zoudenbalch Huis daarmee ongeveer € 2.500,- op de 
elektriciteitsrekening besparen.  
 
Stap Reizen heeft eind januari de eerste verdieping leeg opgeleverd. Via de vorig jaar in de 
arm genomen makelaar vonden er gedurende het jaar regelmatig bezichtigingen plaats. 
Namens het Huis was mevrouw Saraber hierbij altijd aanwezig. Het aantal echt 
geïnteresseerden was op de vingers van één hand te tellen. De algehele staat van onderhoud 
en met name de vloerbedekking werden als minpunten genoemd. Na een bezichtiging bleek 
ImpactAll zeer geïnteresseerd om de ruimte te huren en vond eind oktober een 
kennismakingsgesprek plaats tussen een vertegenwoordiging van het Huis en deze potentiële 
huurders. Aangezien dit gesprek zeer positief verliep werden er afspraken gemaakt over het 
opknappen van de ruimte (vervangen van de radiatoren, nieuwe keuken, schilderwerk en 
nieuwe vloerbedekking). Daarna ging het snel. Naar verwachting zal half december de 
sleuteloverdracht aan ImpactAll plaatsvinden. ImpactAll, een trainingsbureau op het gebied 
van presenteren, constructief overtuigen en strategisch onderhandelen heeft de ruimte met 
ingang van 1 januari 2022 voor een periode van 3 jaar gehuurd. 
 
In het verslagjaar zijn er geen roerende zaken vervreemd of aangeschaft noch heeft er dit jaar 
onderhoud aan de schilderijen of andere roerende zaken plaatsgevonden. 
  
De Tuin  
 



Het gedeelte van de tuin grenzend aan de tuin van mevrouw Saraber vertoonde de laatste 
jaren een behoorlijke wildgroei en is daarom vorig jaar omgespit en opnieuw ingeplant. Helaas 
is de bloei van deze border tegengevallen. Het hoveniersbedrijf heeft andere planten 
voorgesteld. Deze zullen in december geplant worden.  De langwerpige border met o.a. 
Heuchera, Geraniums en Salvia komt steeds meer tot wasdom. De rozen in de vier vakken 
dicht bij het Huis worden gekoesterd door mevrouw Saraber en hebben een mooie bloei laten 
zien. Het prieel vertoont veel rot hout en zal wederom plaatselijk moeten worden hersteld.  
 
Appartementen en woning aan de Magdalenastraat (voormalig Koetshuis) 
 
In het verslagjaar hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. Magdalenastraat 3, 3B en 5 
hebben sinds 2020 een nieuw erfpachtcontract. Voor Magdalenastraat 3 A geldt nog het oude 
erfpachtcontract. Met de erfpachters van Magdalenastraat 3, 3A, 3B en 5 bestaat een goede 
verstandhouding.  
 
Landerijen Harmelen en Maartensdijk  
 
Het beheer van de landerijen vindt plaats door het Schoutenhuis. Over dit beheer vallen in het 
verslagjaar geen bijzonderheden te vermelden.  
 
Overige financiële zaken 
 
Ten aanzien van doelstelling B. – de instandhouding van het cultureel erfgoed van de 
stichting – gaat het met name om onderhoud, herstel of restauratie van het onroerend en 
roerend goed van de stichting. De WOZ-waarde van Nieuwegracht 98-100 is getaxeerd op € 
3.207.000,-- (peildatum 1-1-2020). Op verzoek van de verzekeringsmaatschappij werd op 18 
juli 2019 door Troostwijk de herbouwwaarde van Nieuwegracht 98-100 getaxeerd en 
vastgesteld op € 6.340.000,-. De glascollectie werd op 21 juni 2019 gehertaxeerd door Anna 
Laméris op een totaalbedrag van € 197.617,- 
 
Sinds 2019 wordt het beheer over de effectenportefeuille door de Rabo gevoerd. Jaarlijks vindt 
er een evaluatiegesprek plaats tussen de vermogensbeheerder en de Financiële Commissie 
over de stand van zaken.  
 
De jaarrekening 2020 werd door AREP Accountants en Belastingadviseurs B.V. gecontroleerd 
en van een goedkeurende verklaring voorzien. 
 
De belangrijkste gesprekspunten van de Financiële Commissie met de accountant waren de 
voorziening onderhoudsfonds en de regels die gebruikt worden om de jaarrekening op te 
stellen, op dit moment vormvrij. De accountant heeft laten weten er geen moeite mee te 
hebben als er door het bestuur een bestemmingsreserve voor het onderhoud gevormd zou 
worden. Nu er echter een voorziening op de balans staat moet deze post fluctueren o.b.v. een 
inschatting van de onderhoudskosten in de tijd. Het bovengenoemde op te stellen 
onderhoudsplan zal hiertoe als basis gaan dienen. De meeste jaarrekeningen worden volgens 
richtlijnen opgesteld. Bij de jaarrekening van het Evert Zoudenbalch Huis gebeurt dat niet en 
die vrijheid is er ook. De Broederschap besluit in de vergadering van 20 mei om de huidige 
manier van opstellen van de jaarrekening, d.w.z. vormvrij, te continueren. 
 
De jaarrekening 2020 werd door de Broederschap in haar vergadering van 20 mei 2021 
vastgesteld. 
 
De staat van baten en lasten is m.i.v. 2016 opgesplitst in doelstelling A: de zorg voor het welzijn 
voor jongeren en B: de instandhouding van het cultureel erfgoed van de Stichting. Deze opzet 
geeft beter inzicht in hoeverre voor beide doelstellingen sprake is van een overschot of tekort. 
In overleg met de accountant wordt er met ingang van de jaarrekening 2016 een reserve 



koersfluctuaties gevormd om mogelijke risico’s van waardedalingen van de beleggingen op te 
vangen. Boekhoudkundig moeten deze ongerealiseerde resultaten in de staat van baten en 
lasten worden verwerkt ondanks dat deze nog niet zijn gerealiseerd. De reserve 
koersfluctuaties dient als buffer voor de koersschommelingen en wordt gevoed door het 
ongerealiseerd koersresultaat (2020: € 1.725.931). De reserve koersfluctuaties mag maximaal 
25% van de waarde van de effectenportefeuille op balansdatum bedragen (per 31-12-2020: 
21%).  
 
In de vergadering van de Broederschap van 30 september 2021 werd de begroting 2022 
vastgesteld. Aangezien de waarde van de effectenportefeuille in 2021 verder is gestegen en 
daarmee het ongerealiseerd koersresultaat per het einde van het jaar naar verwachting 
boven de 25% zal uitkomen werd in deze zelfde vergadering besloten om het jaarlijks 
giftenbedrag met ingang van 2022 structureel van € 140.000,- naar € 175.000,- te verhogen.  
 
Voorafgaand aan de vergadering van 8 september van de Broederschapscommissie heeft de 
Kascommissie bestaande uit de Eerste Huismeester en het 4e lid een kascontrole uitgevoerd. 
De Kascommissie controleert de aansluiting van saldi en uitgaven door het jaar heen. Bij het 
opstellen van de jaarrekening vindt de jaarlijkse verificatie plaats door de accountant.   
 
 
3. Broederschap en organisatie 
 
Waar in 2020 de Maaltijd Vervoorn nog plaats kon vinden bleef op 3 februari 2021, de geplande 
datum voor deze maaltijd, de Regentenkamer leeg.   
 
Er vonden drie reguliere vergaderingen van de Broederschap plaats, respectievelijk op 1 april, 
2 mei en op 30 september.  De eerste twee vergaderingen vonden plaats via het scherm en 
hadden daarom een aangepaste agenda waarbij slechts geagendeerd waren die punten 
waarover een beslissing moest worden genomen. De overige stukken werden ter informatie 
meegezonden. Op 30 september kwam de Broederschap na een periode van ruim anderhalf 
jaar en vier virtuele vergaderingen weer bijeen op het Huis. Mevrouw Saraber verbleide de 
Broederschap met een appeltaart met de begeleidende tekst: “Omdat het eindelijk weer kan”. 
Op 15 juni vond er een buitengewone vergadering plaats van de Broederschap.  
 
Tijdens de vergadering van de Broederschap van 1 april herdenkt de Eerste Huismeester het 
overlijden van de Oudste Broeder. Lodewijk de Geer van Oudegein is overleden op 15 maart 
en was sinds 1975 betrokken bij het Evert Zoudenbalch Huis. Hij heeft veel bijgedragen op het 
gebied van onroerend goed en heeft veel van de doelen van het Evert Zoudenbalch Huis 
gesteund met zijn kennis waaronder bijv. Timon. De Eerste Huismeester noemt ook de 
vriendschap waar de Oudste Broeder in zijn overwegingen vele malen kleur en inhoud aan 
heeft gegeven. De nagedachtenis aan broeder de Geer wordt besloten met een moment van 
stilte.  
 
Op 6 juli vond ten huize van de Eerste Huismeester een zeer geslaagde zomer borrel/bbq 
met een grote opkomst plaats.  
 
Bij de vergadering van 30 september zijn twee potentieel nieuwe broeders, D. Boissevain en 
M.R. Vriens, als toehoorders aanwezig.  
 
Net als vorig jaar vindt het Traditio Clavium wederom dit jaar niet plaats daarom kan de 
installatie van eerdergenoemde heren helaas ook niet plaatsvinden.  
 
Ook dit jaar waren er vanzelfsprekend geen muzikale evenementen die georganiseerd werden 
op het Evert Zoudenbalch Huis.  
 



Mevrouw Saraber heeft zich als altijd ook dit jaar weer uitstekend van haar taak gekweten. Zij 
is nauw betrokken geweest bij de renovatie van de voormalige Stapruimte en de 
schilderwerkzaamheden in het Huis en heeft de Secretaris-Rentmeester veel werk uit handen 
genomen. Mevrouw J.B.M.W. Schutte heeft de schoonmaak tot en met augustus verzorgd. 
Wegens vertrek naar het buitenland van mevrouw Schutte is de schoonmaak daarna 
overgenomen door mevrouw Saraber. Heel veel dank gaat ook dit jaar uit naar mevrouw 
Saraber voor haar enorme inzet.  
 


