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ALGEMEEN  
Voor u ligt het jaarverslag 2020 voor Stichting Denkkracht Utrecht, over de periode van 1 
januari 2020 tot en met 31 december 2020. 
 
De stichting is gevestigd op de Duke Ellingtonstraat 128, 3543GK te Utrecht en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 575497610000. De stichting is op 20 
maart 2013 opgericht. Op 30 maart 2020 zijn de statuten voor het laatst gewijzigd. 
 
2020 was in alle opzichten vreemd jaar. De komt van het COVID-19 virus naar Nederland 
heeft helaas ten gevolge gehad dat sommige activiteiten geen doorgang hebben kunnen 
vinden. Tegelijkertijd hebben Stichting Denkkracht Utrecht en haar deelnemers zich flexibel 
getoond en heeft er binnen de stichting veel innovatie plaatsgevonden, waardoor Denkkracht 
Utrecht alsnog haar bijdrage heeft kunnen leveren aan een groot aantal maatschappelijke 
organisaties. 
 
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 Dennis Bouwens, Fleur Albers, Loek Zanders en Susanna van Laatum 
het bestuur van Stichting Denkkracht Utrecht. 
Per 1 september zijn Aline Tuls en Lex van Rens toegetreden tot het bestuur.  
Per 31 december traden de zittende bestuursleden Loek Zanders en Susanna van Laatum 
af. 
 
Per 31 december 2020 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 

- Dennis Bouwens, voorzitter 

- Lex van Rens, secretaris 

- Fleur Albers, penningmeester 

- Aline Tuls, 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. 
 
Op 1 januari 2020 werd de adviesraad van Stichting Denkkracht Utrecht gevormd door 
Marion Herder, Marlies Luddikhuize, Ruud Schapenk en Maurits Decates. Per 1 maart is 
Jochem van den Berg toegetreden tot de adviesraad. Per 31 december zijn Marion Herder, 
Ruud Schapenk en Maurits Decates afgetreden en zijn Elmar Cloosterman en Astrid 
Geerling geïnstalleerd als leden van de Adviesraad. 
 
Per 31 december 2020 is de samenstelling van de adviesraad als volgt: 



Jaarverslag 2020 
Stichting Denkkracht Utrecht  

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

- Marlies Luddikhuize 

- Jochem van den Berg 

- Elmar Cloosterman 

- Astrid Geerlings 

 

4. Deelnemers 

Stichting 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. In 
november van 2020 heeft de selectie over de deelnemers voor 2021 plaatsgevonden. De 
huidige groep deelnemers kan hier worden geraadpleegd. 
  

5. Stichtingsvergaderingen 

Het bestuur vergadert als bestuur onderling en vergadert daarnaast samen met de 
adviesraad. 
 
In 2020 is het bestuur in vergadering (digitaal) bijeen geweest op 6 januari, 3 februari, 3 
maart, 16 maart, 4 april, 11 mei, 8 juni, 6 juli, 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 
december. 
 
In 2020 is het bestuur met de adviesraad in vergadering (digitaal) bijeen geweest op 2 maart, 
25 mei, 14 september en 19 november. 
 

6. Speerpunten 

In 2020 zijn t.a.v. de speerpunten van uit het Beleidsplan 2019-2023 de volgende mijlpalen 
bereikt: 
 

● Duurzaamheid: Op de gezamenlijke aftrap is door alle deelnemers gezamenlijk 

nagedacht over de wijze waarop Denkkracht Utrecht duurzamer kan optreden. Veel 

van deze initiatieven zijn het afgelopen jaar in de praktijk gebracht. Daarnaast is in 

verband met de COVID-19 maatregelen overgeschakeld naar een online 

brainstormtool. 

● Governance: Het afgelopen jaar zijn de herziene statuten en het huishoudelijk 

reglement vastgesteld. 

● Kennisdeling: In 2020 is de Toolbox van Denkkracht Utrecht gepresenteerd op de 

website. 

● Werving: In de werving is voortgebouwd op het nieuw ingezette concept uit 2019. 

Daarnaast zijn online kennismakingsavonden gehouden. 

● Vernieuwing activiteiten: In verband met de COVID-19 crisis is in maart door 

deelnemers zelf een online concept bedacht waardoor op korte termijn online 

Denklabs konden worden georganiseerd voor maatschappelijke organisaties. De 

zaken die hieruit positief zijn geëvalueerd worden meegenomen naar de toekomst. 

  

https://denkkrachtutrecht.nl/young-professionals-utrecht/
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7. Jaarrekening 2018 

De stichting heeft geen winstoogmerk. De jaarrekening over 2020 is samengesteld aan de 
hand van de over 2020 door de penningmeester bijgehouden financiële gegevens. Over het 
boekjaar 2020 heeft Stichting Denkkracht Utrecht een verlies gemaakt van €63 ten opzichte 
van een winst van € 1.063 over het jaar 2019.  
 
Dit verlies komt ten laste van de continuïteitsreserve welke bestemd is voor een situaties 
waarin zich tegenvallende inkomsten voordoen. Het afgelopen jaar zijn meerdere 
bestemmingsreserves aangevuld, bijvoorbeeld om in de toekomst ook de statuten of huisstijl 
te kunnen wijzigen. Dit is vermeld in de jaarrekening. 
  
8. Subsidies 

In het boekjaar 2020 heeft de stichting een totaal van € 475 subsidie verkregen van het 
Utrechts Universiteitsfonds. 
 
9. Lijst van activiteiten 

Als gevolg van de COVID-19 crisis heeft Stichting Denkkracht Utrecht in 2020 helaas minder 
activiteiten kunnen organiseren dan gebruikelijk. Veel opdrachtgevers hebben echter 
aangegeven dat zodra de situatie het weer toestaat graag alsnog een fysieke activiteit te 
organiseren. Daarnaast heeft de situatie Stichting Denkkracht Utrecht de kans geboden om 
met een andere invulling van activiteiten alsnog relevant te zijn voor veel maatschappelijke 
organisaties en de deelnemers bij te staan in hun ontwikkeling. 
 
Denkkracht Utrecht heeft in 2020 de volgende activiteiten georganiseerd: 
 
- 3 Denklabs in samenwerking met de volgende opdrachtgevers: Gemeente Utrecht 
(Wijkbureaus), Utrechts Landschap en De Vogelbescherming. 
- 5 Online Denklabs met de volgende opdrachtgevers: Lekker in je Velletje, Books 4 Life, Job 
On, Missie 030 en Post NL. 
- 3 Denkacademies voor de ontwikkeling van deelnemers. 
- 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. 
 
De verslagen van de Denklabs zijn hier te raadplegen. 
 
 
Utrecht, 8 februari 2021 
 
 
 
Dennis Bouwens 
Voorzitter Stichting Denkkracht Utrecht 
 

https://denkkrachtutrecht.nl/opdrachten/

