Jaarverslag SOESA 2012
verslagperiode: 18 jan. 2012 tot 5 januari 2013
6 januari 2013, definitief 10 jan. 2013
Gerrit Jan Bakker, secretaris/pennigmeester
Stichting SOESA (Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd)
biedt voor de Kracht van Utrecht het formele kader voor activiteiten, met
name voor de financiering. Inkomsten zijn donaties, doorgaans van
individuele burgers. Daarnaast verwerft SOESA subsidies voor speciale
projecten, zoals de publicatie van rapporten van de Kracht van Utrecht en de
manifestatie Viering 40 jaar Vrienden van Amelisweerd.
In het vorig jaarverslag van SOESA is melding gemaakt van de doorrekening
met het VRU model van de uitgangspunten van de Kracht van Utrecht,
waarvoor een subsidie beschikbaar is gesteld van €7500 door de provincie
Utrecht. Deze doorrekening is uitgevoerd door Goudappel Coffeng in opdracht
van het BRU, mede eigenaar van het VRU model.. Daarnaast is de analyse
van die doorrekening uitgevoerd door Movares, waarvoor de gemeente
Utrecht een subsidie van € 5000 excl. BTW via SOESA beschikbaar heeft
gesteld. Een rekening van het BRU aan SOESA voor € 2400 hebben we niet in
dat jaarverslag verwerkt omdat we ervan uitgingen dat er sprake was van een
vergissing.
In het begin van het huidige verslagjaar ontving SOESA van het BRU een
aanmaning voor betaling van die rekening van € 2400, omschreven als het
Kracht van Utrecht deel van de doorrekening door Goudappel Coffeng.
Gebleken is dat het BRU een offerte van Goudappel Coffeng voor de
doorrekening had geaccepteerd voor een bedrag van € 9900 zonder SOESA
daarover tevoren te informeren, en het niet gefinancierde deel daarvan aan
SOESA in rekening had gebracht. Omdat de aanvankelijke afspraak was dat
de kosten voor de doorrekening maximaal het gefinancierde bedrag van €
7500 zouden bedragen heeft SOESA deze nota niet geaccepteerd. In de loop
van december 2012 is dit duidelijk geworden. Wij gaan ervan uit dat het BRU
de rekening zal intrekken. In het financieel jaarverslag blijft e.e.a. verder dan
ook buiten beschouwing.
De Kracht van Utrecht bepleit slimme en schone mobiliteit in de regio Utrecht,
en houdt zich bezig met het politieke besluitvormingsproces daarover op
gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Op elk van de bestuurlijke
niveaus worden daartoe contacten onderhouden met bestuurders, gekozen
vertegenwoordigers en ambtelijke instanties, en met andere belanghebbende
groeperingen. Onderzoek naar lucht- en geluidsverontreiniging, en het
gebruik van modellen voor prognoses van verkeersintensiteiten en de
mogelijk resulterende lucht- en geluidsverontreiniging vormt een belangrijke
basis voor de positiebepaling van de Kracht van Utrecht, en de activiteiten die
zij op basis daarvan ontplooit.
Daarnaast is in het verslagjaar gezocht naar vormen om op een breder vlak
dan alleen het politieke draagvlak te vinden voor de visie van de Kracht van
Utrecht. De bijeenkomst Viering 40 jaar Vrienden van Amelisweerd op 30

september in Jeugdherberg Rhijnauwen, Bunnik, is met deze gedachte
opgezet. Naast een tentoonstelling van foto’s, affiches uit de historie van 40
jaar Vrienden van Amelisweerd was er een programma, ontworpen en
uitgevoerd door Utrechtse kunstenaars met een artistiek reflectief karakter.
De viering heeft ruime aandacht gehad in de publiciteit.
Op de site van De Kracht van Utrecht, en in de Nieuwsbrieven, is verslag
gedaan van de diverse activiteiten waarmee de Kracht van Utrecht zich heeft
gemanifesteerd.
Reguliere activiteiten van SOESA, die onder de noemer van de Kracht van
Utrecht worden uitgevoerd zijn:
1. Bijeenkomsten van het team van de Kracht van Utrecht vrijdagmiddag,
doorgaans op Poortststraat 6, Utrecht t.h.v. Jan Korff de Gidts, waarop
de voortgang van activiteiten besproken wordt;
2. Periodiek doen uitgaan van de Nieuwsbrief van Vrienden van
Amelisweerd en het Kracht van Utrecht initiatief aan abonnees;
3. Onderhoud en up to date houden van de website
http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/ door webmaster
Olivier Beens;
4. Bijhouden van abonnee bestand van de Nieuwsbrief en van het
relatiebestand van de Kracht van Utrecht door diverse medewerkers.
Financieel jaarverslag.
SOESA heeft de financiële afhandeling van het project viering 40 jaar
Vrienden van Amelisweerd (VvA) verzorgd. Van de afrekening van dit project
is een aparte bijlage bijgevoegd.
Overzicht inkomsten en uitgaven
inkomsten
donaties
teruggave idealenkompas

270,00
100,00
370,00

uitgaven
YMLP
Bankkosten
KvK
webhosting
bijdrage SOESA 40 jaar VvA
adm. kosten Jan K.

148,83
115,78
24,08
71,87
458,77
495,00
1314,33

netto

-944,33

Toelichting inkomsten en uitgaven:
donaties: donaties SOESA voor zover niet specifiek voor het project 40 jaar
VvA. Het bedrag is veel lager dan dat in het vorige verslagjaar, omdat
dit jaar niet een donatie campagne is gevoerd

teruggave idealenkompas: provinciale organisatie Greenwish heeft
aangeboden de lening voor de totstandkoming van het idealenkompas
(zie vorig jaarverslag) terug te betalen. Van dit aanbod hebben wij
gebruik gemaakt vanwege de geringe financiële ruimte van SOESA.
YMLP: 50% kosten voor verzending Nieuwsbrief Vrienden van Amelisweerd de
Kracht van Utrecht
Bankkosten: kosten Triodos bank
KvK: bijdrage Kamer van Koophandel
webhosting: kosten site Kracht van Utrecht
bijdrage SOESA 40 jaar VvA: zie aparte bijlage
adm. kosten Jan K.: extra telefoonkosten en een bijdrage aan de kosten van
de gecrashte computer van projectleider Jan Korff de Gidts
balans SOESA
activa

t/m 2011

vordering VvA

eindsaldo bank
totaal

975,93

2012 passiva
reservering verslag 40 jaar
423,36 VvA
nog
verschuldigd
adm kosten Jan
K
208,25 netto bezittingen

t/m 2011

2012
500,00

975,93

631,61 totaal

100,00
31,60
631,61

toelichting balans SOESA 2012
vordering VvA: € 274,53 40 jaar VvA: zie bijlage.
€148,83 50% van de uitgave YMLP, vooralsnog betaald door SOESA
reservering verslag 40 jaar VvA: nog niet uitgeven bedrag, bestemd voor de
vervaardiging van het verslag van de bijeenkomst viering 40 jaar
VvA.
De financiële positie van SOESA is aan het eind van het verslagjaar zwak; nog juist positief.

