
Stichting Constructieve Projecten Utrecht (SCPU) 
 
Jaarverslag 2020 – 2021 
 
1. De samenstelling van het bestuur is sinds oktober 2019:  

W.M.A. Smit, voorzitter 
B.P.M. Martens, lid (kwaliteitszetel De Constructieve, benoemd na haar ALV 25 oktober 2019) 
J.L. van Koppenhagen, penningmeester 
J.F.M. van Sonsbeeck, secretaris 
 
In de loop van dit jaar zijn Jan Maas en Norbert Telders met succes als kandidaat aangezocht voor 
de opvolging van de voorzitter, respectievelijk de secretaris.    

 

 
 

2. In de verslagperiode 1 oktober 2020 - 30 september 2021 vergaderde het bestuur driemaal: op 7 
oktober 2020, 15 december 2020 en 16 juni 2021. De eerste twee keer bij de penningmeester en de 
laatste keer in de – na de corona lockdowns – gedeeltelijk heropende Faculty Club.  
Besloten is jaarlijks driemaal te vergaderen. Eenmaal ter vaststelling van de jaarcijfers, etc. De 2e 
keer in november ter vaststelling en besluitvorming over de financieringswensen vanuit De 
Constructieve. En de derde maal in het voorjaar. 

 
3. Het bestuur stelde het beleidsplan 2021-2024 vast.  
 
4. In de verslagperiode ondersteunde de Stichting op voorspraak van de leden van de 

Constructieve het Museum Zuilen met een bedrag van € 1.200. Voor het aanbrengen van een 
gedicht van Leo Vroman op de Sonnenborgh met € 750 en tenslotte de stichting Pandhof Sinte 
Marie met € 2.245 voor twee entreestenen voor haar plan Maria Major. Dit laatste bedrag is nog 
niet uitgekeerd en daarom op de balans gereserveerd. Als Lustrumgeschenk is op 2 oktober 2020 
een bedrag van €5.000 geschonken aan het Universiteitsmuseum. 

 
5. Twee nieuwe overheidsmaatregelen zijn besproken: de anti witwas Ultimate Beneficiary 

Ownership (UBO) maatregel en de Wet Bestuur en Toezicht Rechts[personen (WBTR). De 
conclusie m.b.t. de UBO is dat er bij de SCPU geen bijzondere belanghebbenden zijn. De 
bestuursleden zijn dan de bijzondere belanghebbenden. De conclusie m.b.t. de WBTR is dat een 
apart compliance stappenplan niet nodig is voor de SCPU.  

 
 
Utrecht, 8 oktober 2021 
J. van Sonsbeeck, secretaris  
 


