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Brongegevens Stichting Bewoners033.nl 

Bewoners033.nl is een stichting met als doel om bewonersinitiatieven in de gemeente Amersfoort inzichtelijke 
te maken, onderling af te stemmen, te verbinden en te versterken. De stichting heeft geen winstoogmerk en 
werkt met vrijwilligers. De exacte omschrijving van het doel van de stichting staat in artikel 2 van onze statuten. 
Via deze link kunt u onze statuten lezen. 

De Stichting Bewoners033.nl heeft in 2015 de ANBI status van de belastingdienst verkregen, zodat de giften – 
onder voorwaarden – vrijgesteld zijn van belasting. Ons IBAN nummer bij de Triodos Bank is: NL50 TRIO 0198 
1482 16  t.n.v. Stichting Bewoners033 

Deze status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vereist transparantie over onze doelen en prestaties. 
Conform de vereisten van de belastingdienst publiceren wij de volgende informatie (ook op onze website): 

 De naam van de Stichting is ‘Stichting Bewoners033.nl’ en deze stichting is opgericht op 31 december 2014 
bij Notaris Veldhuizen te Amersfoort. 

 Deze stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 62.30.6995 

 Deze stichting staat bij de belastingdienst bekend onder het RSIN/fiscaal nummer: 8547.58.112 

 Het contactadres van de secretaris van het bestuur is: Johan Karmanhof 4, 3817 HJ Amersfoort 

 Het contactadres voor e-mails is: redactie@bewoners033.nl 

 De stichting heeft volgens de statuten een bestuur van tenminste drie leden, die uit haar midden een 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester benoemt. Elk bestuurslid wordt benoemd voor een 
periode van drie jaren met maximaal twee aansluitende herbenoemingen. 

Sinds 31 december 2014 bestaat het bestuur uit: 

 Voorzitter: mevrouw dr. ir. Annemarth Idenburg 

 Secretaris: de heer mr. Theo Stubbé 

 Penningmeester: de heer Ben Nitrauw 

 Volgens artikel 4 van de statuten ‘genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun 
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 
gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld’. De stichting wil actieve vrijwilligers een vorm van 
vrijwilligersvergoeding geven, afhankelijk van de financiële positie van de stichting. De stichting heeft geen 
personeel in dienst.  
NB In 2015 heeft het bestuur geen vergoedingen ontvangen en de redactieraad een mooi kerstpakket. 

Als hoofdlijnen van ons actuele beleidsplan hebben wij de volgende zaken geformuleerd: 

 De hoge score van het inzichtelijk maken van de bewonersinitiatieven in Amersfoort vasthouden. 

 Wij willen vraagbaak zijn voor bewonersinitiatieven die hulp zoeken met hun organisatie. 

 Wij willen verbindingen leggen en onderhouden met andere initiatieven die bezig zijn met 
bewonersinitiatieven. 

 Het bezoekersaantal (traffic) naar de website verdubbelen. 

 Een vorm van commitment van de Amersfoortse bevolking voor Bewoners033.nl . We denken hierbij aan 
crowdfunding, maar misschien is crowdsupport ook voldoende. 

 Wij willen dat er over twee jaar minstens drie financiële pijlers zijn, zodat wij de kosten van het beheer 
betalen en een vorm van vrijwilligersvergoeding mogelijk maken. 

 Wij willen goede afstemming blijven houden met het bestuur van de stad (college b & w, 
beleidsambtenaren en gemeenteraad) met de uitdrukkelijke insteek – ook voor de buitenwereld – van 
onafhankelijkheid.  U kunt HIER klikken voor de verkorte versie van ons beleidsplan. 

 

http://bewoners033.nl/amersfoort-033/wp-content/uploads/2015/03/afschrift-Stichting-Bewoners033-nl.pdf
mailto:redactie@bewoners033.nl
http://bewoners033.nl/amersfoort-033/wp-content/uploads/2015/03/Verkort-Visiedocument-Bewoners033-nl-2015-2016-website.pdf
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Onze activiteiten in 2015 
 

Algemene activiteiten: 

De stichting kent een bestuur, een redactieraad en sympathisanten.  

Het bestuur zorgt dat er goede randvoorwaarden zijn voor het functioneren van de website, zoals een 

structuur, strategie en (financiële) middelen. Het bestuur legt verantwoording af via dit jaarverslag, maar 

bemoeit zich niet met de redactionele inhoud van de website, tenzij er klachten komen. 

De redactieraad is de kern van de stichting. Zij verzorgen de inhoud en de vormgeving van de website. De 

redactieraad bestond in 2015 uit Lia Bouma, Cornelis de Maijer, Oege Faber en Daan Vosskühler. 

De redactieleden houden frequent de (sociale) media in de gaten om de website te voeden met informatie 

over burgerinitiatieven in Amersfoort. Dat betekent dat zij deelnemen aan diverse netwerken en zelf ook 

zorgen voor een nieuwsbrief vanuit Bewoners033 (4 tot 6 keer per jaar). De hoofdtaak is echter het schrijven 

van artikelen/blogs en het plaatsen van andermans teksten op de website. Daarnaast wordt de jaaragenda van 

burgerinitiatieven regelmatig bijgewerkt, dan wel mensen benaderd of zij hun initiatieven willen plaatsen op 

onze website.  

Het binden van de burgerinitiatieven wordt uitgevoerd door aandacht te besteden aan speciale activiteiten in 

wijken en buurten. Soms door middel van een interview met een initiatiefnemer. 

De redactieraad vraagt diverse sympathisanten om een bijdrage in de vorm van columns. Zo hebben in 2105 de 

navolgende personen een bijdrage geleverd: Jerphaas Donner, Teun Hofmeijer, Dirk Kaan, Marc van Leent, 

Kees Quaadgras en Johanna van der Werff.  

Wij willen onze bijzondere waardering uitbrengen voor Barree de Kruijf, die als webmaster heel veel werk heeft 

verricht op de kerntaak van onze stichting: het virtueel verbinden van burgerinitiatieven. Barree heeft ons altijd 

terzijde gestaan bij de technische vraagstukken rondom de website en hij heeft voor een geringe vergoeding de 

website in het najaar van 2015 geheel aangepast en bijgewerkt. Hierdoor brengt de eerste indruk van de 

website wat wij graag willen. 

Het bestuur en de redactieraad is alle sympathisanten zeer erkentelijk voor hun aandeel in de performance van 

Bewoners033.nl 

Zowel de leden van het bestuur als van de 

redactieraad hebben contact gelegd en onderhouden 

met de stad en het stadsbestuur. Dat betekende 

gesprekken met ambtenaren en de wethouder, als 

ook gesprekken met (potentiele) sponsoren, waarbij 

wij graag onze dank uitspreken voor de positieve 

reacties van de wijkteams. Bewoners033.nl 

ondersteunt (met handjes) de organisatie van de 

burgerborrel. 

Ten slotte bevelen wij van harte ‘het doe-het-zelf-café van Amersfoort’ De Rooie Cent aan als een prettige 

vergaderlocatie. Wij hebben er dankbaar gebruik van gemaakt. 

 

Cijfers Bewoners033.nl over 2015: 

Aantal burgerinitiatieven:  91 

Aantal (telefonische) contacten met burgerinitiatieven: 36 

Aantal blogs en columns: 76 

Aantal sponsoren: 8 

Aantal deelnemers aan onze burgeravond in sept: 25  
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Jaaroverzicht:  

Het jaar 2015 begon stormachtig met de nasleep van een hack op onze website. Onze vrijwilligers hadden 

tussen Kerst en Oud & Nieuw van het voorafgaande jaar de eerste lekken gedicht, maar begin januari moest er 

nog enig reparatiewerk verricht worden. Helaas werd de website daardoor ook minder aantrekkelijk. 

In januari heeft bestuur en de redactieraad samen het visiedocument 2015 – 2016 beschreven, dat mede is 

ontstaan na gesprekken met de gemeente over hun beleidsvoornemens rondom burgerinitiatieven. 

In februari hebben we de ANBI status binnengehaald bij de Belastingdienst. De aanbevelingsbrief van 

Burgemeester Bolsius voor onze stichting zal hier zeker aan hebben bijgedragen. 

In februari en maart hebben we ons laten inspireren door een professional in communicatie, Anneke 

Oosterhuis, maar tegelijk ook strubbels moeten verwerken met de support van de website, waarover wij niet 

tevreden waren. Gelukkig hebben we afscheid kunnen nemen van deze relatie. 

Tussen maart en mei hebben we diverse gesprekken gevoerd met potentiële sponsoren. Sommige gesprekken 

verliepen soepel, maar wij bemerkten dat wij geen vanzelfsprekende waardering kregen bij de grotere – 

commerciële – bedrijven. Er ontstond daarbij ook kleine Catch 22 situatie dat wij geld nodig hadden voor de 

verbetering van de website, terwijl een positieve reactie afhankelijk was van de performance, mede gebaseerd 

op de website. In het najaar hebben we deze vicieuze cirkel weten te doorbreken. 

In het voorjaar heeft de gemeente ons een toezegging gedaan voor een forse bijdrage, maar waren zij helaas 

niet in staat deze uit te betalen vanwege de financiële perikelen met toezicht van de Provincie. In april/mei is 

mede vanuit Bewoners033.nl een Manifest aangeboden aan de gemeenteraad over de manier waarop het 

college en de gemeenteraad de burgers buitensloot in het proces voor de noodzakelijke bezuinigingen. Wij 

kijken hier op terug met gevoelens van ‘helaas kans gemist om een sprong te maken in de samenwerking 

tussen de overheid en de bewoners van Amersfoort’. Tegelijk vinden we het ook mooi dat de relaties met de 

gemeente niet verstoord zijn door dit protest. 

Sinds de zomer spreken wij met de gemeente over onze plaats in de portal van de gemeente. Wij vinden dat 

Bewoners033.nl een prachtige plaats had en tegelijk begrijpen we ook dat de portal in 2016 nieuw ingericht 

wordt, waarbij die fraaie plek niet terugkomt. Het overleg hoe Bewoners033.nl ingebed wordt en verbonden 

blijft aan de gemeente is constructief verlopen. 

Na de zomer zijn alle bestuursleden en redactieleden in de telefoon geklommen om contactpersonen van 

burgerinitiatieven te bevragen over Bewonerso33.nl. In deze 36 telefonische contacten kregen we goede 

feedback voor de website. Zo wisten vele contactpersonen niet dat Bewoners033.nl een (web)pagina voor hun 

initiatief beschikbaar kan stellen. Op 29 september hebben we in de Hoge School Utrecht gesproken met 25 

mensen over Bewoners033.nl. 

In dit najaar hebben we het bericht ontvangen dat Daan Vosskühler afscheid neemt van de redactieraad, maar 

hij blijft blogs insturen! Daan was een van de oprichters van Bewoners033.nl en een drijvende kracht achter de 

organisatie. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Als nieuw lid van de redactieraad mogen we Jan Kooning 

verwelkomen. Jan is actief in Kattenbroek en gaat met stapjes meedraaien in ons werk. Wij zouden graag meer 

nieuwe vrijwilligers willen uitnodigen om met ons mee te doen! 

We hebben onze bijdrage geleverd aan het onderzoek van de rekenkamer van de gemeente naar ‘Actief 

Burgerschap in Amersfoort’. Dit rapport kunt u vinden op de website van de gemeente. Ten slotte is het jaar 

afgesloten met de vernieuwde website, met hulp van onze sponsoren . Bekijk het resultaat online! 

http://www.bewoners033.nl/
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De jaarcijfers over 2015: 
 

De jaarcijfers worden verantwoord in een Financieel Rapport van AFAS personal van 1 maart 2016. Dit rapport 

behoort als bijlage bij dit jaarverslag en wordt gepubliceerd op de website. 

De stichting bestaat sinds 1 januari 2015 en heeft eerst diverse administratieve zaken geregeld, zoals de ANBI 

status, het openen van een bankrekening en dergelijke. De zoektocht naar sponsoren staat in het jaarverslag 

beschreven.  

De inkomsten: Het resultaat zijn drie kleine donaties, vijf bijdragen van buurtbudgetten en een grote bijdrage 

van de gemeente Amersfoort. De gemeentelijke bijdrage kwam in november 2015 binnen op de bankrekening. 

In totaal heeft de stichting € 7.585,- ontvangen in 2015. 

De uitgaven over 2015 bedragen: € 3.104,- en zijn als volgt verdeeld: 

Website:  82%, waarvan 

hosting  14% 

upgrade  68% 

Vrijwilligersattentie: 10% 

Divers:     8% 

Het banksaldo per januari 2015 was nihil en per 31 december 2015 bedroeg het banksaldo: € 4.480,33 

 

   

 


