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Voorwoord 

Na een periode van voorbereiding is de Stichting Samen voor Soesterberg op 24 augustus 2020 

officieel van start gegaan. Het primaire doel van de stichting is het financieel ondersteunen van 

activiteiten die een bijdrage leveren aan het sociale en culturele leven in Soesterberg. Soesterberg 

moet weer gaan bruisen. Ook daar wil het bestuur een stimulerende rol in vervullen, zowel voor 

nieuwe activiteiten als voor een nieuw sociaal-cultureel centrum waar zij kunnen plaatsvinden. 

De stichting streeft een volledige transparantie na. Naast een bestuur van vier leden is er een Raad 

van Toezicht (RvT) van drie personen die het bestuur controleert en met advies bijstaat en een 

Klankbordgroep. 

Er is vastgelegd dat de stichting openheid zal betrachten over de financiële positie. Het eerste 

boekjaar loopt vanaf de oprichtingsdatum tot en met 31 december 2021. De jaarrekening is daarom 

over de periode 2020-2021. De jaarcijfers zijn op 19 april 2022 door de RvT goedgekeurd, waarna aan 

het bestuur decharge is verleend. 

Dit jaarverslag zal op de website worden gepubliceerd zodat alle inwoners van Soesterberg er kennis 

van kunnen nemen. 

 

Namens het bestuur 

Soesterberg, 16 mei 2022 
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Voorbereidingen 

Nadat de stichting was opgericht is er een actieplan opgesteld met alle zaken die nog uitgewerkt 

moesten worden. Van de gemeente Soest is een startsubsidie verkregen van in totaal € 7.500, 

waarvan € 5.000 voor de oprichting- en aanloopkosten en € 2.500 voor de honorering van de eerste 

subsidieaanvragen. In het verslagjaar is ook een bijdrage ontvangen van € 1.500 van de Vereniging 

Soesterbergs Belang. Ook zijn een jaar lang gesprekken gevoerd met de (waarnemend) voorzitter van 

de Stichting Dorpshuis over het ter beschikking stellen van het restkapitaal, echter zonder resultaat. 

Er is een ontwerp gemaakt voor de website die is gerealiseerd met dank aan Jeroen Douw. Op de 

website zijn ook de criteria opgenomen en het aanvraagformulier voor subsidieaanvragen. 

Vervolgens is een beleidsplan opgesteld met een begroting voor 2020-2022, door de RvT 

goedgekeurd op 7 oktober 2020. 

Activiteiten 2020-2021 

De oprichting viel midden in de periode van de coronapandemie met lockdowns als gevolg zodat er 

geen activiteiten mogelijk waren. We hebben de stille periode goed gebruikt door eerst maar een 

enquête te gaan houden naar de waardering van bestaande activiteiten en de behoefte aan nieuwe. 

De online enquête is uitgevoerd door studenten van het MBO Amersfoort, studerend bij OIB 

Koppel’t.  

De enquête heeft een schat aan informatie opgeleverd. Het in augustus 2021 uitgebrachte rapport is 

aangeboden aan het college van B&W met de onderstreping van de noodzaak voor een nieuw-sociaal 

cultureel centrum. Datzelfde hebben we gedaan bij alle politieke partijen van de gemeente Soest die 

daarna de wens voor een nieuw sociaal-cultureel centrum bijna allemaal in hun 

verkiezingsprogramma hebben opgenomen. De boodschap was helder en kwam goed over. Door de 

partij Gemeentebelangen Groen Soest waren we voor onze inzet voor Soesterberg zelfs genomineerd 

voor de tweejaarlijkse Harry Witte Prijs.  

Het rapport is ook gedeeld met onze samenwerkingspartners Balans, SWOS en Idea. Ook voor deze 

organisaties is van belang dat zij kunnen kennisnemen van wat er leeft onder de Soesterbergse 

bevolking. Het rapport met de resultaten van de enquête is ook opgenomen op onze website. 

Uit de gehouden enquête bleek dat het ontbreken van een centrale locatie een belemmering vormt 

voor nieuwe activiteiten. Er is duidelijk behoefte aan een nieuwe, aantrekkelijke en centrale 

ontmoetingsruimte met een bibliotheek, cursus-, activiteiten- en vergaderfaciliteiten en een 

jeugdsoos. Een toekomstgerichte structurele oplossing, een dorp dat groeit naar ruim 9.000 

inwoners waardig. De stichting zet zich hier ook voor in als deelnemer aan het overlegorgaan samen 

met Balans, SWOS, Idea en De Linde. Het eerste succesje is binnen. De gemeente heeft € 100.000 

beschikbaar gesteld voor onderzoek naar een nieuwe locatie en eventuele huur van een tijdelijk 

onderkomen.  

In de enquête heeft een groep van circa 40 respondenten ook aangegeven dat zij wel iets willen gaan 

organiseren, alleen of samen met anderen. Deze groep is vorig jaar een keer bijeengeweest om te 

brainstormen over nieuwe activiteiten. Nadien melden zich nog geregeld nieuwe belangstellenden 

die ook iets willen organiseren. In februari 2022 heeft een tweede bijeenkomst plaatsgevonden en er 

zijn plannen om de bijeenkomsten voort te zetten als vrijwilligerscafé om nieuwe initiatieven te 
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blijven stimuleren. Met alleen roepen dat er niets gebeurt komen we niet ver, alleen gezamenlijk 

kunnen we ervoor zorgen dat de leefbaarheid beter wordt: Samen Soesterberg.  

De stichting heeft als burgerinitiatief in korte tijd een plaats verworven in de Soesterbergse 

samenleving. We zijn ook gevraagd om te participeren in andere overlegorganen voor het 

organiseren van activiteiten in Soesterberg. Enkele voorbeelden hiervan zijn de opening van het 

nieuwe Dorpshart in 2021, waarvan het feest is uitgesteld naar 2022. Het Herstart Cultuurfestival in 

september 2021 in het Officierscasino. De voorbereidingen voor de happening rond de Vuelta in 

augustus 2022. Ook in de toekomst zullen wij ons steentje blijven bijdragen aan de verbetering van 

het leefklimaat in Soesterberg. 

  

Balans per 31 december 2021 

Debet € Credit € 

Bank 7.205,34 Resultaat 2020 4.462,05 

  Resultaat 2021 2.743,29 

  Eigen vermogen 7.205,34 

    

Totaal 7.205,34 Totaal 7.205,34 

 

Toelichting op de balans 

Het voorstel om de resultaten over 2020 en 2021 toe te voegen aan het eigen vermogen is door de 

RvT goedgekeurd. 

 

Winst- en verliesrekening 2020-2021 

Omschrijving 2021+2020 2021 2020 
(vanaf 24 aug.) 

Ontvangsten    

Subsidie gemeente 7.500,00 2.500,00 5.000,00 

Bijdrage Vereniging Soesterbergs 
Belang 

1.500,00 1.000,00 500,00 

Totaal ontvangsten 9.000,00 3.500,00 5.500,00 

    

Uitgaven    

Kamer van Koophandel 50,00  50,00 

Notariskantoor van Veeren 1.451,15 639,70 811,45 

Bankkosten 80,01 80,01  

Belastingdienst 75,00 7,00 68,00 

Strato NL (website) 50,00 30,00 20,00 

Bestuurskosten 88,50  88,50 

Totaal uitgaven 1.794,66 756,71 1.037,95 

    

Resultaat 7.205,34 2.743,29 4.462,05 
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Toelichting op de winst en verliesrekening 

Van de Gemeente Soest is tweemaal een subsidie ontvangen en van de Vereniging Soesterbergs 

Belang is eveneens tweemaal een bijdrage ontvangen. De kosten voor de Kamer van Koophandel 

betreffen de inschrijving van de stichting. Vanwege een statutenaanpassing is er tweemaal een 

rekening van het notariskantoor gekomen. De kosten voor het betalingsverkeer waren de eerste zes 

maanden gratis. De kosten van de belastingdienst betreffen een boete waartegen nog een beroep 

loopt. De bestuurskosten betreffen een bijeenkomst tussen bestuur en raad van commissarissen in 

2020, in 2021 zijn daar geen kosten voor gemaakt. De kosten van Strato betreffen de internetsite en 

de email. 

De oprichtings- en aanloopkosten zijn veel lager uitgevallen dan begroot. De website is gratis 

ontwikkeld, voor de enquête zijn ook geen kosten in rekening gebracht. Mede als gevolg van de 

pandemie waren er ook geen activiteiten dus ook geen subsidieaanvragen daarvoor. De gelden 

daarvoor blijven beschikbaar. 

  


