Stichting Constructieve Projecten Utrecht
Jaarverslag 2017 – 2018
1.

De samenstelling van het bestuur was, sinds de bestuursvergadering van 3 oktober 2013, in het
verslagjaar 2017-2018:
W.M.A. Smit, voorzitter
J.H.H. Thijssen, lid (kwaliteitszetel De Constructieve, herbenoemd na haar ALV 28 oktober 2016)
A. van der Wees, penningmeester
J.F.M. van Sonsbeeck, secretaris
Sinds de bestuursvergadering van 13 april 2018 is de samenstelling veranderd in:
W.M.A. Smit, voorzitter
A. van der Wees, lid (kwaliteitszetel De Constructieve, benoemd na haar ALV 27 oktober 2017)
J.L. van Koppenhagen, penningmeester
J.F.M. van Sonsbeeck, secretaris
Het bestuur dankt J.H.H. Thijssen postuum voor zijn vele werk als bestuurslid, vanaf het begin
van de Stichting.

2.

In de verslagperiode 1 oktober 2017 - 30 september 2018 vergaderde het bestuur tweemaal: op 6
oktober 2017 en op 13 april 2018. Het bestuur stelde het beleidsplan 2018-2019 vast.

3.

In de vorige verslagperiode is besloten om vanuit het Fonds Stadsgezichten 2.000 euro over te
hevelen naar een nieuw gecreëerd Fonds Algemene Projecten. Het voornemen is dat het bestuur
zelf in voorkomende gevallen kan beslissen over donaties vanuit dit nieuwe fonds. Daarbij gaat
het om bedragen voor haalbaarheidstesten met betrekking tot projecten. In het boekjaar 2017-2018
is daar geen gebruik van gemaakt.

4.

In de verslagperiode ondersteunde de Stichting op voorspraak van de leden van de
Constructieve met (a) één donatie van € 1.000,-- de fototentoonstelling Utrechtse studentenleven
1945 tot heden, met (b) met een donatie van € 225,-- het aanbrengen van een gevelsteen bij de
vroegere Lutherse schuilkerk. Een voorgenomen donatie van € 1.000,-- voor een muziekuitvoering
in de Muziektent op het Lepelenburg is gereserveerd.

5.

Ons bereikte eind januari een verzoek voor ondersteuning van een project. Het betreft het boek
van Frits Broeyer over de gebeurtenissen op religieus en politiek gebied in de stad Utrecht in de
tijd van en rond het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), dat tijdens De Nacht van de Utrechtse
Geschiedenis op 13 oktober ten doop wordt gehouden. Dit verzoek zal worden voorgelegd aan de
leden van De Constructieve in haar jaarvergadering op 26 oktober 2018.

Utrecht, 7 oktober 2018
J. van Sonsbeeck, secretaris

