
Jaarverslag 2019 
Stichting Denkkracht Utrecht  

Stichting Denkkracht Utrecht | www.denkkrachtutrecht.nl | contact@denkkrachtutrecht.nl 

 
 

 
 
 
 
 

Jaarverslag 2019 
Stichting Denkkracht Utrecht 

 
Vastgesteld op 3 februari 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Denkkracht Utrecht 
KvK: 575497610000 
  



Jaarverslag 2019 
Stichting Denkkracht Utrecht  

Stichting Denkkracht Utrecht | www.denkkrachtutrecht.nl | contact@denkkrachtutrecht.nl 

 
ALGEMEEN  
Hierbij het jaarverslag 2019 voor Stichting Denkkracht Utrecht, over de periode van 1 januari 
2019 tot en met 31 december 2019. 
 
De stichting is gevestigd op de Wageningseberg 336, 3524LX te Utrecht en is ingeschreven 
bij het handelsregister onder nummer 575497610000. De stichting is op 20 maart 2013 
opgericht en sindsdien heeft er geen statutenwijziging plaatsgehad. 
 
1. Doelstelling 

De stichting is opgericht met als doel oplossingen en nieuwe denkrichtingen voor 
maatschappelijke, bestuurlijk-organisatorische en strategische vraagstukken van 
(semi)maatschappelijke organisaties te genereren door middel van het mobiliseren van de 
denkkracht van jonge professionals. Stichting Denkkracht Utrecht gelooft dat je aan de hand 
van verschillende perspectieven en creatieve werkvormen elke maatschappelijke uitdaging 
kunt oplossen. De stichting verwezenlijkt deze doelstelling door acht zaterdagen per jaar in 
samenwerking met opdrachtgevers Denklabs (DLs) te organiseren, waarbij de 
maatschappelijke vraagstukken behandeld worden. De stichting streeft geen andere 
belangen na, dan het leveren van een bijdrage aan organisaties, maatschappelijke 
vraagstukken en het ontwikkelen van het netwerk en de vaardigheden van de deelnemers. 
 
2. Bestuurssamenstelling 

Op 1 januari vormden Coenraad Reumer, Jules Damoiseaux, Loek Zanders en Susanna van 
Laatum 

Per 1 september zijn Fleur Albers en Dennis Bouwens toegetreden tot het bestuur.  
Per 31 december traden de zittende bestuursleden Coenraad Reumer en Jules Damoiseaux 
af. 
 
Per 31 december 2019 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
- Dennis Bouwens, voorzitter 
- Fleur Albers, secretaris 
- Loek Zanders, penningmeester 
- Susanna van Laatum, algemeen bestuurslid 

 

3. Adviesraad 

Het bestuur wordt geadviseerd en ondersteund door de Adviesraad, welke het bestuur 
gevraagd of uit eigen beweging met raad terzijde staat. Per 31 december 2019 is de 
samenstelling van de Adviesraad als volgt: 
- Marion Herder, voorzitter 
- Ruud Schapenk 
- Maurits Decates 
- Berdien van der Wilt 
- Marlies Ludikhuize 

 
4. Deelnemers 

Denkkracht Utrecht is een denktank die bestaat uit 25 young professionals – actief in 
verschillende sectoren en functies. Naast een flinke dosis ambitie en een hart voor de 
publieke zaak is Utrecht voor dit netwerk de bindende factor: deelnemers wonen of werken in 
de stad, of hebben er gestudeerd. De samenstelling van de deelnemers wisselt elk jaar. 
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5. Stichtingsvergaderingen 

In 2019 is het bestuur in vergadering bijeen geweest op 22 januari, 18 februari, 11 maart, 15 
april, 18 mei, 15 juli, 26 augustus, 16 september, 21 oktober en 09 december. 
 
In 2019 is het bestuur met de Adviesraad in vergadering bijeen geweest op 6 juni en 4 
november. 
 
6. Speerpunten 

In 2019 zijn t.a.v. de speerpunten van uit het Beleidsplan 2019-2023 de volgende mijlpalen 
bereikt: 

• Governance: Er is een start gemaakt met de herziening van de statuten en het 

huishuidelijk reglement, welke in 2020 wordt afgerond. 

• Kennisdeling: Er is een start gemaakt met het beschikbaar maken van de DKU 

Toolbox, welke in 2020 wordt gepresenteerd 

• Professionalisering stichting: De website en huisstijl zijn vernieuwd 

• Werving: De werving is sinds 2018 op een andere manier ingezet. Deze formule 

bleek ook in 2019 een succes en wordt in 2020 doorgezet. 

 

7. Jaarrekening 2018 

De stichting beoogt niet het maken van winst. De jaarrekening over 2019 is samengesteld 
aan de hand van de over 2019 door de penningmeester bijgehouden financiële gegevens. 
Over het boekjaar 2019 was het saldo van baten en lasten van Stichting Denkkracht Utrecht 
€1.063, ten opzichte van € 1.279 over het jaar 2018.  
 
Het saldo wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, teneinde een continuïteitsreserve op 
te bouwen om mogelijk tegenvallende baten in de toekomst te kunnen dekken zonder dat 
activiteiten direct geen doorgang kunnen vinden. Daarnaast zijn meerdere 
bestemmingsreserves aangelegd, bijvoorbeeld om in de toekomst ook de statuten of huisstijl 
te kunnen wijzigen. Dit is vermeld in de jaarrekening. 
  
8. Subsidies 

In het boekjaar 2019 heeft de stichting een totaal van € 237 subsidie verkregen van het 
Utrecht Universiteitsfonds. 
 
9. Lijst van activiteiten 

Denkkracht Utrecht heeft in 2019 de volgende activiteiten georganiseerd: 
 
- 8 DenkLabs in samenwerking met de volgende opdrachtgevers:  

• Het Diakonessenhuis 

• Centrum voor Wetenschap en Cultuur 

• Politie Midden-Nederland 

https://denkkrachtutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/08/Verslag-Denkkrachtcentrale-9-februari-2019-Denkkracht-Utrecht-voor-het-Diakonessenhuis-Utrecht.pdf
https://denkkrachtutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/08/VERSLAG-DKC2-CWC.pdf
https://denkkrachtutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/08/Verslag-DKC3-Politie-Midden-Nederland.pdf
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• Gemeente Utrecht 

• FC Utrecht Maatschappelijk 

• Reinaerde 

• St. Antonius Ziekenhuis 

• Stichting Lezen en Schrijven 

- 3 DenkUnits voor de ontwikkeling van deelnemers met de volgende onderwerpen:  

• DISC 

• Creatieve Werkvormen 

• Flooow 

- 2 Socials voor de ontwikkeling van de sociale relaties binnen het netwerk van Denkkracht 
Utrecht. 
- 1 Kick-off van het jaar. 
- 1 Zomerdag om halfjaarlijks met de deelnemers te evalueren. 
- 1 Afsluitende activiteit. 
 
 
Utrecht, 3 februari 2020 
 
Dennis Bouwens 
Voorzitter Stichting Denkkracht Utrecht 
 

https://denkkrachtutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/08/Verslag-Denkkracht-Utrecht-Gemeente-Utrecht-DKC4.pdf
https://denkkrachtutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/08/Verslag-FC-Utrecht-Maatschappelijk-DKC5.pdf
https://denkkrachtutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/10/Verslag-DKU-7-september-2019-Reinaerde_final.pdf
https://denkkrachtutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/11/Verslag-Denklab-5-oktober-2019-St.-Antoniusziekenhuis.pdf
https://denkkrachtutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/12/Verslag-DL8_stichting-Lezen-en-Schrijven_Denkkracht-Utrecht_nov2019.pdf

