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Verslag van het Bestuur  

2016 – Startjaar vereniging 

Na een aantal oriënterende besprekingen in 2015 is in 2016 de Vereniging Bestuurstafel Gezond 

Utrecht opgericht. Met als gezamenlijke missie ‘samen werken aan meer gezondheid en welzijn in 

Utrecht’, stemden 25 bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties in Utrecht en directe 

omgeving toe in de oprichting van deze vereniging met de intentie om hier lid van te worden. De 

vereniging is per 21 juli 2016 opgericht. De leden kozen Frank Miedema (vz.), Willy van Egdom 

en  

Roxanne Vernimmen als bestuur. 

De financiële administratie is ondergebracht en ingericht door de afdeling Administratie derden van 

het UMC Utrecht. Er is een website ontworpen en live gegaan (http://bestuurstafelgezondutrecht.nl).  

Vier inhoudelijke bijeenkomsten in 2016 

In 2016 zijn vier inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd met ieder een eigen thema. 

Startbijeenkomst – vaststellen ankers  

In de eerste bijeenkomst (26-01-2016) zijn de ankers voor de Bestuurstafel als volgt vastgesteld:  

• We zijn er als het nodig is, voor die mensen die het nodig hebben. 

• We zijn geen ‘geluksfabrieken’; kwetsbaarheid en tegenslag horen ook bij het leven.  

• De vraagstukken zijn te groot en complex om door organisaties individueel te worden opgelost. 

• Het gaat niet om ‘een punt op de horizon, een helder en eenduidig collectief doel’. We zijn op 

weg, we weten niet precies waar naartoe. We kunnen wel stappen zetten in de op dat 

moment goede richting. Dan gaat het heel erg over vertrouwen op jezelf en op elkaar. De 

overtuiging van je eigen kunnen en kracht. Voor ons zelf, onze organisaties en de 

medewerkers. 

• Kennis verspreidt zich en de samenleving gebeurt; daar moeten we ons toe verhouden. 

• We moeten gebruik maken van de sterken; sterke schouders dragen het. 

• In Utrecht moeten we elkaar goed kennen om elkaar te kunnen helpen. 

 

 

 

http://bestuurstafelgezondutrecht.nl/
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Themabijeenkomst langer thuis/ extramuralisering 

Op 31 mei is het thema extramuralisering verder verkend. Daarin is het volgende geconstateerd:   

• Extramuralisering is voor vrijwel iedereen herkenbaar en actueel 

• Het gaat heel snel, maar zijn we er klaar voor?   

• De goede infrastructuur en benodigde ‘mechanismen’ werken nog niet  

• Financiering & contractering: variëteit troef, en dat helpt niet 

• De regisseursrol is cruciaal. 

De gedeelde conclusie was: Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dat noodzakelijke 

voorzieningen in zorg en welzijn beschikbaar en toegankelijk blijven, ook bij grote verschillen 

tussen arm en rijk.  

Themabijeenkomst op zoek naar de kwetsbare mensen in Utrecht e.o. 

Voor de bijeenkomst van 6 september bereidden zeven leden een casus voor over met name 

kwetsbare mensen die niet ‘vanzelfsprekend’ toegang krijgen tot voorzieningen en die hun route 

niet vanzelf vinden. Ook over cliënten die thuis willen (of misschien wel moeten) wonen. De 

voorbeelden waren stuk voor stuk representatief voor de praktijk, geen uitzonderingen dus. De 

leden bespraken in groepen met de casusvoorbereider de vraagstukken.  

Themabijeenkomst samen verantwoordelijkheid nemen voor Gezond Utrecht  

In de laatste bijeenkomst van 2016 zijn de thema’s uit voorgaande bijeenkomsten verdiept en is 

verkend in welke vorm de Bestuurstafel Gezond Utrecht hieraan een positieve bijdrage kan leveren. 

De avond is afgesloten met wederom vier thema’s die de agenda voor 2017 vullen, namelijk:  

1. Echt luisteren naar wat de cliënt wil. Het professionele denken en het systeemdenken in zorg 

en welzijn loopt voortdurend door dat echte luisteren heen. Hoe kan een ieder dit beter doen?  

2. Creëren van professionele ruimte en de rafelranden gebruiken. Want: als de medewerkers 

van de leden met hun cliënt praten en ook nog binnen de lijntjes moeten blijven, dan ontstaat het 

gevoel dat ze niet het beste voor de cliënt doen. Of erger nog: bedenken ze nieuwe systemen.  

3. Goede aansluitingen en goede verbindingen organiseren en faciliteren. Ook: ‘gaten’ 

opsporen en dichten. 

4. Het gaat om betere uitkomsten, maar ook over geld. Enerzijds is er de vierkantsbekostiging 

vanuit de WMO, anderzijds is populatiebekostiging in de zorgwereld actueel. Kan de Bestuurstafel 

een weg bedenken om het vierkant en andere modellen over grenzen heen te tillen en zo tot een 

systematiek komen die bijdraagt aan betere uitkomsten, meer gezondheid voor de beschikbare 

middelen? 
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Leden 

Bij oprichting telde de vereniging 25 leden. De contributie per organisatie bedroeg in 2016 

€ 2.200,-. Leden die geen of zeer lage inkomsten hebben, werden vrijgesteld van contributie. In 

2016 gold dit voor Al Amal en Handje Helpen; deze vrijwilligersorganisaties vertegenwoordigden 

het Netwerk Informele Zorg in Utrecht en hebben een ANBI-status. De moderator heeft de 

bestuurders van 20 leden persoonlijk bevraagd over hun verwachtingen en mogelijke bijdragen 

aan het netwerk. De uitkomsten hiervan deelde de moderator met het bestuur. Tussen het besluit 

tot oprichting van de vereniging en het opstellen van dit jaarverslag waren er enkele mutaties in 

het aantal leden. De formele ledenlijst van 2016 is op pagina 11 opgenomen.  

Resumé startjaar 2016 

Na een jaar kunnen we stellen dat de kracht van het netwerk positief is. Het bestuur stelt vast dat 

de onderlinge leden elkaar door de netwerkontmoetingen buiten de Bestuurstafel om 

gemakkelijker weten te vinden. Bestuurders, dus vertegenwoordigers van leden, kennen elkaar 

beter. Het wordt gemakkelijker om verbindingen te leggen. Daardoor verlopen contacten soepeler 

en ontstaan er nieuwe samenwerkingen. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen het 

Bartholomeus Gasthuis en ZiZo (onderdeel van Reinaerde). 
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Organisatie en ondersteuning van de vereniging  

De vereniging heeft Wilfrid Opheij van Common Eye gevraagd om de rol van moderator van de 

vereniging in te vullen. Moderator en bestuur bespraken in 2016 regelmatig de voortgang van de 

oprichting en de inhoudelijke voorbereiding van de bijeenkomsten. Ook het secretariaat van het 

netwerk werd verzorgd door Common Eye. Er is onder andere een ledenboekje gemaakt voor alle 

deelnemers en er is een website ontwikkeld. De kosten van Common Eye zijn verantwoord in de 

jaarrekening. Na een positieve evaluatie van het moderatorschap in 2016 is besloten dit voort te 

zetten in 2017. 

De Bestuurstafel in 2017  

• In 2017 gaan de ontmoetingen over de op pagina twee beschreven thema’s. De voorbereiding 

ligt in 2017 meer bij de aangesloten leden. De moderator bereidt deze samen met twee tot 

drie vertegenwoordigers van leden voor. 

• De moderator brengt in kaart bij welke samenwerkingen in Utrecht e.o. de leden betrokken 

zijn en of de vereniging hier een rol in heeft (gehad).  

• De vereniging heeft zich voorgenomen om zich tijdens een 24-uurs retraite te verdiepen in 

wat nu de organisatie van zorg en welzijn in Utrecht e.o. typeert. Die 24-uurs vindt in juni 

plaats.  
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Jaarrekening 2016  

Balans per 31 december 2016 

Na resultaatsbestemming 

Activa 2016 

 € 

Vlottende activa  

Liquide middelen 36.858 

Totaal activa 36.858 

  

Passiva 2016 

 € 

 

Eigen Vermogen  

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 

5.231 

31.627 

Totaal passiva 36.858 

 

Resultatenrekening over 2016 

 2016 

Bedrijfsopbrengsten € 

Contributies 55.000 

Bedrijfskosten 49.769 

Resultaat 5.231 
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Toelichting algemeen  

Bestuurstafel Gezond Utrecht 

Heidelberglaan 100 

3584 CX  UTRECHT 

De jaarrekening is opgesteld op basis van artikel 32 Lid Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Grondslagen van waardering 

Algemeen 

Tenzij anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Kosten en 

opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden 

genomen wanneer deze voorzienbaar zijn, de opbrengsten worden verantwoord wanneer deze 

realiseerbaar zijn.  

Grondslagen van resultaatsbepaling  

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden 

aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met in achtneming van de 

hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Het resultaat wordt toegekend aan de algemene 

reserve van de vereniging.  
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Toelichting balans 

Vlottende activa 2016 

 € 

Liquide middelen 

Bank/rc 

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar op naam van de 
vereniging 

 

36.858 

 

Eigen Vermogen 
Stand 1 januari 

2016 
Resultaat 

bestemming 
Stand 31 

december 2016 

 € € € 

 

Algemene reserve 

 

0 

 

5.231 

 

5.231 

 

Voor de bestemming van het resultaat wordt verwezen naar de resultaatsbestemming zoals 

opgenomen onder de ‘Overige gegevens’.  

 2016 

Overlopende passiva € € 

Crediteuren 

Te betalen diversen 

30.856 

771 

 

31.627 

  
 

31.627 

 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen  

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  

Er is geen sprake van overige niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.  
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Toelichting op resultatenrekening  

 2016 

 € 

Bedrijfsopbrengsten   

Contributies 55.000 

  

Bij de Bestuurstafel Gezond Utrecht waren in 2016 geen personeelsleden in 
dienst.  

Bedrijfskosten 2016 

 € 

Bestuur ondersteuning 

Notariskosten 

Vergaderkosten 

Adm. Dienstverlening 

Website 

Overige kosten 

43.004 

1.663 

2.856 

907 

1.264 

75 

 
 

49.769 

  

 

Overige gegevens 

Op grond van artikel 2:396 lid 7 BW is de vereniging vrijgesteld van de verplichting tot controle 

van de jaarrekening door een accountant.  

Bestemming van het resultaat 

Voorgesteld wordt het resultaat over 2016 ad € 5.231,- als volgt te bestemmen: 

Toevoeging aan algemene reserve: €5.231,- 

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.  
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Begroting 2017  

Bestuurstafel Gezond Utrecht 
  info@bestuurstafelgezondutrecht.nl  

  datum: 15 maart 2017 
  

   CONCEPTBEGROTING 2017 
  

    

  

    

 
2017 

 Omschrijving inkomsten uitgaven  
 

inkomsten uit contributie: 
26 betalende leden à € 2.200,- 57.200   

 Reserve uit resultaat 2016 5.231   
 Bestuur ondersteuning (moderator en secretariaat)   50.000 

 Websitekosten   75 
 Vergaderkosten   3.000 
 24 uurs   3.500 
 Administratieve dienstverlening   917 
 Totaal 60.231 57.492 
 Saldo 4.939   
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Vaststelling en goedkeuring jaarverslag  

 

Vaststelling en goedkeuring tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Jaarverslag 2016 van 

de vereniging Bestuurstafel Gezond Utrecht d.d. 9 mei 2017. 

 

Het verslag is opgemaakt op 21 maart 2017. 

 

Utrecht, 9 mei 2017 

 

 

De heer F. Miedema 

 

 

Mevrouw R.H.M. Vernimmen 

 

 

Mevrouw W. van Egdom  
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Ledenlijst 2016 

Organisatie Vertegenwoordiger 

Abrona Jan Duenk 

Al Amal* Caroline Sarolea 

Altrecht Roxanne Vernimmen  

AxionContinu  Eliane Thewessen 

Bartholomeus Gasthuis Willy van Egdom 

Stichting Boogh Hetty van Oldeniel 

Careyn Harry Luik (a.i.) / Rob van Dam tot november 2016 

Diakonessenhuis John Taks 

Handjehelpen* Irene Domburg 

Hogeschool Utrecht Carolien Sino (Harm Drost tot november 2016) 

De Hoogstraat Rob Beuse 

Huisartsen Utrecht Stad Carin de Kok 

Incluzio – Buurtteam Sociaal Peter de Visser 

Intermetzo Ans van de Maat 

Leger des Heils Jan Jans 

Lister Jan Berndsen 

Lokalis Marlies van Loon 

NIZU* Netwerk Informele Zorg (Al Amal en Handjehelpen) 

RAVU  Jack Versluis 

Reinaerde Ella van Lingen 

De Rijnhoven Trudy Prins 

De Tussenvoorziening Jules van Dam 

U-Centraal Gert Jongetjes 

UMC Utrecht Frank Miedema 

Vecht & IJssel Daniëlle van Veen/Ilse de Jong 

Warande Moniek van Jaarsveld 

Youké Fawzia Nasrullah 

Zorgspectrum Nieuwegein Mirjam Groenendijk 

* vrijgesteld van contributie  
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Contactinformatie  
 

Bestuurstafel Gezond Utrecht 

Heidelberglaan10 

3548 CX  UTRECHT  

 

KvK inschrijvingsnummer: 66512832  

info@bestuurstafelgezondutrecht.nl  

secretariaat: 06 1418 6543  

www.bestuurstafelgezondutrecht.nl 

 

 


