Bestuursverslag 2020
van de Stichting Het Evert Zoudenbalch Huis
uitgebracht door
de Eerste Huismeesters Jhr. mr J.P. van Suchtelen en Drs. G.V. Boumeester

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 des woords.
De doelstelling onder A. genoemd 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 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 of personen die dat wel doen.
Stichting Het Evert Zoudenbalch Huis biedt ook bestuurlijke betrokkenheid bij een aantal
begunstigde instellingen. Daartoe nemen desgewenst Regenten, koetsiers genoemd, 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 overschaduwd door de pandemie. Aan het begin van dit
jaar was het coronavirus nog ver weg. De maaltijd Vervoorn werd zoals altijd gehouden op het
huis. Achteraf bleek dit de enige keer dat de broeders aanwezig waren op de Nieuwegracht.
Op 11 maart kwam de Broederschapscommissie nog op het huis bijeen voor een vergadering
voorafgegaan door een broodmaaltijd verzorgd door mevrouw Saraber.
Op 23 maart werd de intelligente lockdown afgekondigd door premier Rutte. Hij riep op tot
samenhorigheid. Saamhorigheid op 1 ½ meter leek een paradox maar het tegenovergestelde was
het geval, zeker in die eerste maanden dat het virus rondging in Nederland. De afstand bracht
mensen juist dichter bij elkaar. Er werd gemusiceerd voor elkaar en geapplaudisseerd voor het
zorgpersoneel. Er waren particuliere initiatieven voor bijstand van kwetsbare mensen. De koning
sprak Nederland toe in een zeldzame TV-toespraak en uitte woorden van troost en sprak
Nederland moed in: “Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel.”
Er waren ingelaste vergaderingen van de Broederschapscommissie. Videobellen werd het nieuwe
normaal. De vergadering van 1 April van de Broederschap vond nog plaats per mail. Op 13 mei
had de Broederschap een virtuele borrel gevolgd door de eerste virtuele vergadering van de
Broederschap in de historie van het Evert Zoudenbalch Huis op 20 mei.
In de zomermaanden leek het virus ver weg. Op 9 september kon de Broederschapscommissie
nog voor een vergadering op het huis bijeenkomen. Een paar weken later was de situatie alweer
aanzienlijk verslechterd en vond op 30 september de tweede virtuele vergadering van de
Broederschap plaats ook omdat op het huis de 1½ meter niet gewaarborgd kon worden. De hoop

op een scherpe maar relatief korte terugval werd steeds meer ijdel en het langdurig karakter van
de pandemie werd bevestigd met het uitroepen van de tweede lockdown op 13 oktober. Er zijn wel
een aantal belangrijke verschillen met de eerste lockdown zoals de scholen en verpleeghuizen en
zorginstellingen die deze keer openblijven. Voor de verpleeghuizen en zorginstellingen golden wel
uitgebreide bezoekregelingen.
Als gevolg van het coronavirus zijn de Utrechtse fondsen dit jaar niet bijeengekomen voor het
Utrechts Fondsenoverleg. De Utrechtse Fondsenzoeker lijkt geleid te hebben tot een betere
vindbaarheid van Het Evert Zoudenbalch Huis. Er zijn niet alleen meer aanvragen dan vorig jaar.
Ook zijn er een aantal totaal nieuwe aanvragen.
Voor de Vereniging van Fondsen in Nederland, FIN, gold dat er dit jaar geen fysieke
bijeenkomsten zijn geweest. Virtuele bijeenkomsten waren ook voor de FIN de enige mogelijke
oplossing.
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 wil broeder van den Beld introduceren dat een bepaalde groep jongeren extra aandacht
krijgt. 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 huisvesting en dat hiervoor jaarlijks € 20.000,- beschikbaar zal zijn
bovenop het bestaande giftenbudget van € 120.000,-, dus in totaal € 140.000,-. Dit bedrag wordt
ook opgenomen in de begroting 2020.
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. Dit heeft geleid tot een geactualiseerd Reglement dat is vastgesteld in de
vergadering van de Broederschap van 27 maart 2019. Bij de herziening van het Reglement is
afgesproken dat er jaarlijks in maart een evaluatie van het Reglement zou plaatsvinden. Deze
evaluatie vond dit jaar voor het eerst plaats.
Aangezien het donatievolume van Stichting Het Evert Zoudenbalch lager is dan € 150.000 per jaar
wordt er niet jaarlijks gerapporteerd maar de FIN-gedragscode 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 SecretarisRentmeester 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.
Begin dit jaar is er besloten om de verzekeringsportefeuille tegen het licht te houden. Een
onafhankelijk verzekeringsadviseur heeft op basis van diverse gesprekken met de SecretarisRentmeester, het ter hand gestelde verzekeringsdossier en de jaarrekening 2019 een rapport
opgesteld. De conclusie luidt dat gegeven het uiteenlopende gebruik van het huis, verhuur aan
derden waaronder studentes, een regentenkamer met een bijzondere collectie roerende zaken
w.o. het goudleren behang het sterk aan te bevelen is om verzekeringen af te sluiten die zijn
toegesneden op het specifieke risico anders dan nu het geval is bij het huidige standaard
verzekeringspakket. Hierop vooruitlopend is de verzekeringsportefeuille van Stichting het Evert
Zoudenbalch Huis met ingang van 1 december ondergebracht bij een verzekeringsmakelaar die
gespecialiseerd is in maatwerk oplossingen.
Op 20 februari werd het Evert Zoudenbalch Huis door de belastingdienst voor een ANBI-controle
bezocht. Naar aanleiding van dit bezoek is door de belastingdienst een conceptrapport opgesteld.

Naar aanleiding van de conclusies in dit conceptrapport werd er besloten fiscaal advies in te
winnen bij EY. In het afgelopen jaar is er intensief contact geweest met de belastingdienst. Dit
heeft geleid tot wijzigingen in het conceptrapport. Een afrondend gesprek vond plaats op 11 maart
2021. De conclusie van het definitieve rapport luidt dat het Evert Zoudenbalch Huis zijn ANBIstatus zal behouden.
Eind 2019 is door de Broederschapscommissie aan een notaris gevraagd om te evalueren of de
statuten van Stichting het Evert Zoudenbalch Huis geactualiseerd dienen te worden. In diverse
vergaderingen van de Broederschapscommissie zijn het afgelopen jaar vervolgens de door de
notaris opgestelde geactualiseerde concept-statuten besproken. In de vergadering van 9
september 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 ligt er al
enige tijd een wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen. Ook de daaruit voortvloeiende
relevante bepalingen zijn in de concept- statuten verwerkt.
In de vergadering van de Broederschap van 30 september werd besloten de statutenwijziging te
agenderen wanneer het weer mogelijk is om weer fysiek bijeen te 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. 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 projecten gedurende één jaar door Stichting Het Evert Zoudenbalch Huis
ondersteund, voldoende om deze projecten een kick-start te geven. Uitzondering hierop is een
project bij Stichting Leergeld waarvoor een meerjarige toezegging is gedaan.
Alle projecten die door Stichting het Evert Zoudenbalch Huis worden ondersteund zijn dit jaar op
de één of andere manier geraakt door de coronamaatregelen. Tijdens de intelligente lockdown (23
maart-1 juni) waren de scholen voor voortgezet onderwijs gesloten (basisscholen gingen op 11 mei
open) en zijn Taal doet meer en Voorleesexpress gestart met allerlei nieuwe (online) initiatieven
gesteund door heel veel vrijwilligers. Kwetsbare kinderen en gezinnen beschikken echter vaak niet
over de mogelijkheden om online mee te doen. Stichting Leergeld heeft waar mogelijk geholpen
met laptops. Het coronavirus maakte het moeilijk voor sociaal makelaars om “achter de voordeur”
te komen. Waar verwacht werd dat de aanvragen voor individuele nood bij Stichting Noodhulp
Utrecht enorm zouden toenemen is dat niet gebeurd. Maatjesprojecten als Move en Big Brothers
Big Sisters zijn ook overgegaan naar digitale koppelingen maar waren dolblij met de verruiming per
11 mei waardoor maatjes elkaar weer konden zien. E.e.a. wel volgens de spelregels/richtlijnen
waar de maatjes zich te allen tijde aan dienden te houden. Ook de vakantiereizen van de
Wielewaal en Buitenhof werden natuurlijk geraakt door de coronamaatregelen. Mensen met een
beperking hebben intensieve begeleiding nodig en het begeleiden van deze doelgroep is niet altijd
mogelijk op 1,5 meter afstand. Gepoogd werd het aantal directe contacten zoveel mogelijk te
beperken door o.a. het toewijzen van een vaste begeleider per reiziger. Heel bijzonder is dat
slechts een klein gedeelte van de begeleiders niet is meegegaan met de reizen. Het gaat hier met
name om vrijwilligers die gezien hun leeftijd of gezondheid tot de risicogroep behoren. In de
zomermaanden hebben beide organisaties vakantiereizen uitgevoerd. Met de gedeeltelijke
lockdown die is ingegaan met ingang van 13 oktober was het gedurende de rest van het jaar niet
meer mogelijk om vakanties voor de doelgroep te organiseren.
In de septembervergadering van de Broederschap is respectievelijk € 5.000,- en € 7.500,toegezegd aan Stichting Reis met je Hart en Stichting Wielewaal. Deze bedragen zullen worden
betaald zodra het weer mogelijk is voor deze instellingen om vakanties voor hun doelgroep te
organiseren.

In 2020 werd aan een groot aantal projecten door Stichting Het Evert Zoudenbalch Huis conform
de doelstelling financiële steun toegekend.
Begunstigde

Doel

Onderwijs
Stichting Leergeld Utrecht

Ondersteunen van kinderen tot 18 jaar bij het
bekostigen van school en buitenschoolse
activiteiten
Stichting NL Cares
Project Einstein in de dop: extra aandacht voor
lezen en taal, inspirerende gastlessen,
huiswerkbegeleiding en sportactiviteiten voor
kinderen uit zwakkere wijken
Stichting IMC Weekendschool Ondersteuning waarmee twee leerlingen voor
drie jaar het weekendschoolonderwijs kunnen
volgen.
Stichting Praten Met Je
Implementatie Gebarenles Lotte & Max, om de
Handen
communicatie tussen dove en slechthorende
kinderen en goed horende kinderen (inclusie) te
stimuleren op 4 scholen in Utrecht.
Stichting Taal doet Meer
De VoorleesExpress voor kinderen van 2-8 jaar
uit Kanaleneilend en Overvecht. De
VoorleesExpress introduceert het
voorleesritueel om jong te beginnen met plezier
in lezen en leren en helpt zo taalachterstand te
voorkomen
Stichting Petje af Utrecht
In 30 zondagen per jaar, gedurende drie jaar,
maken kinderen van 10 t/m 14 jaar uit
Kanaleneiland en Leidsche Rijn praktisch
kennis met allerlei beroepen en werkvelden
waarbij
zij
worden
geïnspireerd
door
aansprekende rolmodellen en gastdocenten.
Stichting Ieder kind een eigen Leesproject
waarbij
kinderen
in
boek
achterstandswijken worden gestimuleerd om te
lezen
Stichting JINC
Passende loopbaanbegeleiding voor leerlingen
van praktijkonderwijs en voortgezet speciaal
onderwijs
Stichting Radboud van
Studiebegeleiding in 2021 voor leerlingen uit
Utrecht
lagere inkomensgezinnen in Utrecht
Noodhulp
Samen Veilig Utrecht
Stichting NU
Sociaal
Protestantse Diaconie Utrecht

Stichting FC Utrecht
Maatschappelijk

Diverse bijdragen
Founding father bijdrage

Bedrag

€ 10.000,00
€ 3.750,00

€ 3.000,00
€ 2.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00

€ 13.575,92
€ 20.000,00

Spelinloop, een toegankelijke speelplek waar € 2.000,00
ouders/verzorgers met hun kinderen (0-4 jaar)
kunnen komen
Zeer speciaal FC Utrecht uitje voor kinderen uit € 1.750,00
Utrecht die opgroeien onder de armoedegrens

Stichting de Tra

Stichting Move Forward

Stichting Weekje Weg

Stichting Het Buitenhof

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Utrecht

Utrecht Cares

Stichting Reis met je Hart

Stichting Wielewaal

Opvang
Stichting Meeleefgezin

Opvoeding
Stichting Move

Youth for Christ

Stichting Handjehelpen

Zomerkampen voor kinderen in de leeftijd van 6
t/m 18 jaar met een achterstand op financieel
dan wel sociaal vlak
Sportieve en creatieve activiteiten voor
ongeveer 100 kwetsbare kinderen en jongeren
uit AZC en AMV Utrecht
Zomervakantie voor 30 economisch kansarme
(eenouder)gezinnen met jonge kinderen uit de
gemeente Utrecht
Het Buitenhof zoek financiering voor de
meerkosten
van
vakanties
voor
32
jongvolwassenen met een beperking uit de
Gemeente Utrecht
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht is actief
in gemeenten in de provincie Utrecht met als
doel de participatie aan sport en cultuur van
kinderen uit gezinnen in armoede te
bevorderen.
Einstein in de Dop 2021’ van NL Cares in
Utrecht ter ondersteuning van wekelijks 4
activiteiten die kennis en inspiratie van kinderen
in achterstandswijken bevorderen in Utrecht,
concreet: lezen met kinderen op de
Marcusschool
Financiële bijdrage voor de organisatie van 25
vakanties
voor
gezinnen
met
een
minimuminkomen uit Utrecht.
Programma vanaf de 2e helft van 2020 dat er
op 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.

€ 2.500,00

€ 3.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.750,00

€ 5.000,00

€ 7.500,00

Helpt jonge ouders met psychische problemen € 2.500,00
hun ouderrol beter te laten vervullen met behulp
van vrijwillige ondersteuning door een
meeleefgezin

Koppeling van kinderen uit minder bedeelde € 4.000,00
wijken aan studenten, bijvoorbeeld in Overvecht
en Kanaleneiland
Maatjesproject voor Utrechtse tienermeiden € 2.000,00
waardoor zij vertrouwen in zichzelf en
vertrouwen in de toekomst krijgen
Informele hulp voor kinderen die thuiszitten en € 2.500,00
langdurig niet naar school gaan, in de vorm van
een maatje (professionele medewerkers van de
stichting, vrijwilligers en stagiairs). Zonder
protocollen, behandelplannen of procedures
maar via gewoon contact van mens tot mens.

Stichting Big Brothers Big
Sisters Utrecht
Ziekenzorg
Stichting de Regenboogboom

Opvang
Stichting Vrienden van
Gezinshuis De Grote Geer
Stichting Moviera

Stichting Singelzicht
Totaal 2020 gehonoreerd

Mentorprogramma voor Utrechtse jeugd

€ 4.000,00

Deze stichting probeert alle kinderen te € 2.500,00
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

De missie van Gezinshuis De Grote Geer is € 10.000,00
kinderen op te vangen binnen een zo gewoon
mogelijke gezinssetting
De stichting is bezig met de bouw van nieuwe € 5.000,00
locatie in Leidsche Rijn voor de opvang van
slachtoffers van huiselijk geweld en hun
kinderen.
Financiële bijdrage voor een camera systeem
€ 5.000,00
€ 138.325,92

In vergelijking met 2019 valt het op dat het aantal goedgekeurde aanvragen met 4 is toegenomen,
30 in 2020 versus 26 in 2019.
Met de € 20.000,- die dit jaar is besteed aan de huisvesting voor jongeren in nood is het budget dat
sinds dit 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 Van Suchtelen en broeder Boumeester zijn koetsier voor
respectievelijk Stichting Singelzicht en Stichting Leergeld Utrecht.
2. Beheer
Het Huis
Het schilderwerk aan de buitenkant van het Evert Zoudenbalch Huis aan de Nieuwegracht, is in
een meerjaren-onderhoudsplan vastgelegd. Aangezien het vorige onderhoudsplan inmiddels is
afgelopen is er van twee schilderbedrijven een offerte voor een onderhoudsplan gevraagd voor de
komende 15 jaar. Behalve het onderhoudsplan dat de buitenkant van het huis betreft is er 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. Ook voor het schilderen van de luiken
van de tweede verdieping en de Regentenkamer is een offerte gevraagd. De luiken aan de
voorzijde van het huis, de zuidzijde, verkeren in behoorlijk slechte staat. Half januari van 2021 is er
een keuze voor een schildersbedrijf gemaakt.
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 10.468 kWh in 2020. Ook dit jaar zal
het Evert Zoudenbalch Huis daarmee ongeveer € 2.500,- op de elektriciteitsrekening besparen.
De huurder van een gedeelte van de eerste verdieping, een reisorganisatie, is in 2020 zwaar
getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Aangezien er volgens deze organisatie voorlopig
ook nog onvoldoende zicht is op verbetering van de situatie is helaas het huurcontract per 31
december 2020 opgezegd. Het Evert Zoudenbalch Huis heeft een makelaar in de arm genomen
om deze ruimte weer zo snel mogelijk te verhuren.
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 dit jaar omgespit en opnieuw ingeplant. 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 helaas opnieuw veel rot hout en zal plaatselijk moeten worden
hersteld.
Appartementen en woning aan de Magdalenastraat (voormalig Koetshuis)
De situatie met betrekking tot Magdalenastraat 3, 3A, 3B en 5 is als volgt:
Magdalenastraat 3: Op 2 december 2019 heeft de
appartementsrecht van Magdalenastraat 3 plaatsgevonden.

eigendomsoverdracht

van

het

Magdalenastraat 5: Op 31 maart 2020 heeft de eigendomsoverdracht van Magdalenastraat 5
plaatsgevonden.
Magdalenastraat 3 B: Op 29 juni 2020 heeft de eigendomsoverdracht van het appartementsrecht
van Magdalenastraat 3 B plaatsgevonden.
Magdalenastraat 3 A: Dit appartement wordt nog steeds bewoond door dezelfde erfpachter.
Landerijen Harmelen en Maartensdijk
In de Broederschapsvergadering van 9 oktober 2019 werd een notitie van de rentmeester
besproken waarin hij verschillende mogelijkheden bespreekt om de opbrengst die is gerealiseerd
met de verkoop van het huis in Westbroek te herinvesteren in agrarisch onroerend goed.
In de Broederschapsvergadering van 20 mei 2020 werd een aankoopvoorstel van de rentmeester
voor landbouwgrond nabij Achterveld besproken. De aankoop van deze grond door het Evert
Zoudenbalch Huis belast met een recht van erfpacht werd op 20 augustus gerealiseerd.
Overige financiële zaken
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 onroerend en roerend
goed van de stichting. De WOZ-waarde van Nieuwegracht 98-100 is thans getaxeerd op €
3.002.000,-- (peildatum 1-1-2019). Op verzoek van de verzekeringsmaatschappij werd op 18 juli
2019 door Troostwijk de herbouwwaarde van Nieuwegracht 98-100 getaxeerd. De glascollectie
werd op 21 juni 2019 gehertaxeerd door Anna Laméris.

Op 23 april van dit jaar vond voor de eerste keer het jaarlijks evaluatiegesprek plaats tussen de
nieuwe vermogensbeheerder en de Financiële Commissie over de financiële stand van zaken.
Ondanks de uitdagende omstandigheden bleek de waarde van de portefeuille slechts beperkt te
zijn gedaald wat in het licht van de ontwikkelingen op de beurzen wereldwijd zeker geen slecht
resultaat was.
De jaarrekening 2019 werd door AREP Accountants en Belastingadviseurs B.V. gecontroleerd en
van een goedkeurende verklaring voorzien. De accountant heeft een aantal suggesties gedaan
voor een betere leesbaarheid van een toekomstige jaarrekening. Hierbij moet gedacht worden aan
een aparte paragraaf over de waardering van bepaalde balansposten. Deze suggesties zullen
binnen de Financiële Commissie worden besproken.
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 nieuwe
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.
Deze mag maximaal 25% van de waarde van de effectenportefeuille op balansdatum bedragen.
De vorming van de reserve geschiedt vanuit de resultaatbestemming. Door de vorming van de
reserve kan ook bij een slecht beursjaar het giftenniveau op € 140.000,- worden gehandhaafd.
Zodra de reserve koersfluctuaties zijn maximumniveau heeft bereikt kunnen de giften jaarlijks
blijvend worden verhoogd.
De jaarrekening werd door de Broederschap in haar vergadering van 20 mei 2020 vastgesteld.
In de vergadering van de Broederschap van 30 september 2020 werd de begroting 2021
vastgesteld. De begroting laat zien dat er voldoende middelen zijn om in 2021 € 140.000,- aan
giften te doneren.
3. Broederschap en organisatie
In 2020 vond de Maaltijd Vervoorn op 6 februari plaats. De Eerste Huismeester hield een
inspirerend verhaal ter nagedachtenis van meester Jacob en mejuffrouw Cornelia Vervoorn. Hij
belichtte aan de hand van voorbeelden het werkzame leven van Mr. Jacob Vervoorn.
Eind maart werd de Broederschap opgeschrikt door het bericht dat één van de broeders het
coronavirus had opgelopen. In korte tijd verslechterde de gezondheid aanzienlijk en lag deze
broeder drie dagen aan de beademing op de IC.
Op 13 mei had de Broederschap zijn eerste virtuele borrel uit de geschiedenis van het Evert
Zoudenbalch Huis.
Het Traditio Clavium vindt op 23 november plaats. Net zoals alle vergaderingen van de
Broederschap dit jaar kan het Traditio niet op het huis plaatsvinden en vindt er een virtuele
ontmoeting van de broeders plaats. In zijn uitnodiging voor het Traditio schrijft de Eerste
Huismeester hierover: “Ook voor de Broederschap geldt dat er in deze tijd even geen plek is om
samen te komen. Wij zijn echter wel gezegend met het thuis van onze Broederschap”.
Dit jaar waren er vanzelfsprekend geen muzikale evenementen die georganiseerd werden op het
Evert Zoudenbalch Huis.
Broeder de Gelder heeft de Broederschap geïnformeerd dat hij na bijna 15 jaar broeder te zijn
geweest afscheid zal nemen. Dit besluit is ingegeven doordat hij naar Friesland is verhuisd en

daarmee de binding met Utrecht wegvalt. Bij het Traditio is afscheid genomen van broeder de
Gelder. Hopelijk kan er in de nabije toekomst persoonlijk van hem afscheid genomen worden.
Mevrouw Saraber heeft zich ook dit jaar weer uitstekend aan haar taak gekweten. Problemen
worden veelal proactief gesignaleerd en worden, waar nodig na ruggespraak met de SecretarisRentmeester, snel opgelost. Door een gebrek aan bedrijvigheid in het huis is 2020 een weinig
inspirerend jaar geweest. Wij hopen met haar dat in 2021 het huis weer zal bruisen en o.a. de
vergaderingen van de Broederschap en de Broederschapscommissie weer op het huis zullen
kunnen plaatsvinden. Heel veel dank gaat ook dit jaar uit naar mevrouw Saraber voor haar grote
inzet. Evenzo wordt mevrouw Schutte bedankt die de schoonmaak voor haar rekening neemt.
-0-0-0-0-0-0-0-

