Stichting Constructieve Projecten Utrecht
Beleids- en activiteitenplan 2020 – 2023
De in mei 2010 opgerichte Stichting Constructieve Projecten Utrecht (hierna te noemen 'de
Stichting') beoogt, in brede zin, fondsen en andere vormen van ondersteuning te verwerven ter
uitvoering van projecten met een algemeen maatschappelijk en/of cultureel doel ten behoeve
van de Stad Utrecht en haar inwoners.
Gelet op de nauwe band die de Stichting heeft met de Utrechtse Sociëteit 'De Constructieve'
(hierna te noemen 'De Constructieve') zullen met name projecten geïnitieerd door (leden van)
De Constructieve waar mogelijk financieel worden ondersteund.
Maar ook projecten die worden gedragen door andere instellingen en/of personen, die
aansluiten bij de doelstellingen van de Stichting en mede ondersteund worden door (leden
van) De Constructieve, komen voor financiële steun in aanmerking.
De Stichting initieert in principe zelf geen projecten, maar wil vooral steun bieden bij de
realisatie van projecten die onder haar aandacht worden gebracht en voldoen aan
bovengenoemde randvoorwaarden. Mogelijke projecten, die tot betrokkenheid van de
Stichting kunnen leiden zijn:
o Project Gevelstenen
Dit project loopt sinds 1995 binnen De Constructieve en resulteerde in gedenkstenen op
vijf locaties. Aan de leden van De Constructieve is voorgesteld ook dit project financieel
via de Stichting te laten lopen, hetgeen inmiddels is geaccordeerd. Vooralsnog is hier geen
financieringsvraag.
o Project “Geschiedenis ter plekke”
De pilot op Open Monumentendag in september 2016 werd als zeer positief geëvalueerd,
en daarom herhaald in september 2017, 2018 en 2019. Het blijkt een uitgelezen
mogelijkheid om geïnteresseerde passanten op Open Monumentendag over plezante
aspecten van monumenten in Utrecht te vertellen. In 2020 kon De Constructieve hier niet
aan meewerken tgv de corona maatregelen. Het voornemen is hier in de komende jaren wel
weer aan mee te werken.
o Project ”De Plezante Stad”, nu onder het Thema “Utrecht 900 jaar”
Omdat Utrecht in 1122 stadsrechten kreeg, wordt in 2022 “Utrecht 900 jaar” gevierd. Al in
2017 oriënteerde een taakgroep met die naam zich op de vraag hoe De Constructieve hier
op kon inhaken. Een brainstorm werd gehouden, projecten geïdentificeerd en opgestart.
Een eerste terugkoppeling binnen de Sociëteit De Constructieve werd gehouden, compleet
met nieuwsbrief over de projecten. De verwachting is dat in de loop van de komende jaren
hier concrete, later te financieren, projecten uit zullen voortkomen. Projecten die nu gaan
lopen zijn onder andere:
o Stadsmaquette
o Werkgroep water met de roeidag
o Digitale tegeltableaus
o Muziektent Lepelenburg
o Parken in Utrecht – Gezond stadsleven

Verdeling gelden Burgerschapsbus
In 2019 zijn samen met het bestuur van De Constructieve spelregels ten aanzien van bijdragen
uit de Burgerschapsbus tot stand gekomen en verspreid onder de leden van De Constructieve.
Aanvragen moeten in het vervolg voldoen aan deze spelregels.
Fondsenbeheer en fondsenwerving
Het bestuur heeft in 2016 besloten van het Fonds Stadsgezichten 2.000 euro af te zonderen ten
behoeve van een in te stellen Algemeen Projecten Fonds. Haalbaarheidsonderzoek voor
nieuwe projecten en kosten met betrekking tot de ontwikkeling van interessante
projectvoorstellen kunnen hieruit worden bekostigd.
Voor de komende periode is nog geen additionele behoefte tot fondsenwerving voorzien.
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