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Voortgang 
Het bestuur heeft in 2015 de gesprekken met de UvA opgestart. In juni troffen we 
elkaar weer en spraken af elkaar geregeld te ontmoeten. Ook voor de komende 
maanden staan gesprekken geagendeerd. De UvA heeft een nieuw College van 
Bestuur. Nadat de bestuursleden ingewerkt zijn volgt plan- en besluitvorming over de 
toekomst, zoals de gebouwen en de campus Binnengasthuis.  
Het ontwikkelteam heeft kostenplaatjes voor allerlei financiële scenario’s uitgewerkt. 
Ze hebben de hele zomer doorgewerkt. Alle mogelijke kosten doorgerekend zoals de 
isolatie van de gevel qua geluid, warmte en brandveiligheid. Hiervoor gelden vele 
eisen en de huidige gevel ‘lekt’ veel. Waarschijnlijk is het maken van een nieuwe 
gevel de beste oplossing, uiteraard met dezelfde rooilijn en inhammen. Gesprekken 
met een investeerder verlopen voorspoedig. Duidelijk is dat onze plannen financieel 
gezond zijn en daarmee haalbaar. 
Het is fijn dat de oud-medewerkers en persoonlijke relaties van Theo Bosch 
meedenken. Via hen en de literatuur blijkt dat Theo Bosch destijds ook zeer bewust 
bezig was met o.a. duurzaamheid en nieuwe vormen van duurzame energie.  
 
Bestuurlijke organisatie 
Wegens haar privésituatie heeft Albertien het voorzitterschap moeten neerleggen en 
is nu algemeen bestuurslid. Lida van Tilburg is de nieuwe voorzitter. Will coördineert 
de gesprekken met externe vakmensen en Rogier Joosten leidt als projectdirecteur  
het ontwikkelteam. Marijke is het contact voor donateurs: marijkewin@icloud.com. 
Albertien organiseert de ledenvergaderingen, die voorgezeten worden door Gerk.  
Paul van Tongeren, emeritus hoogleraar wijsgerige hoogleraar ethiek, is toegetreden 
tot het Comité van Aanbeveling. Het inhoudelijke projectplan is gereed en staat op de 
website onder de button “nieuws” (29 maart), inclusief een smoelenboek. 
 
Financiële verantwoording:  
Inkomsten uit donaties (2015) en lidmaatschapsgeld (2015/16) is 990,- euro. 
Daarvan rest 365,- op 1 september 2016. De uitgaven bestonden uit 104,- voor de 
netwerkborrel van 28 januari j.l. (elke aanwezige 1 drankje). De rest, 531,- is vooral 
besteed aan fotokopieën, website hosting en drukken van het projectplan om een net 
exemplaar mee te geven aan politici en andere belangrijke gesprekspartners. 
STADonderDAK heeft nog een schuld aan haar bestuursleden voor een bedrag van 
ten minste 480,- dat bestuursleden privé hebben voorgeschoten. We verwachten 
voor 2016 dezelfde kosten als in het afgelopen jaar. We vragen onze vrienden en 
donateurs daarom vriendelijk om een bijdrage over te maken naar NL45 TRIO 0391 
0182 56, Triodosbank t.n.v. STADonderDAK. 
 
Lidmaatschap 
Het lidmaatschap staat open voor ieder die actief meedenkt en -werkt. Er ligt nog 
werk om mee te denken bij de verdere uitwerking van de ideeën van het projectplan. 
Zo blijkt uit ‘t buurtonderzoek dat de meeste ouderen het liefst zo lang mogelijk in 
hun huidige huis wonen. Wat betekent dat voor ons plan? Het is ook belangrijk om 
evenwicht te scheppen in leeftijdsopbouw. Hoe? De visie ontwikkelen voor de niet-
woonfunctie en het vinden van ‘zakelijke’ huurders daarvoor. Leden moeten het plan 
meer ‘body’ geven. Het lidnummer wordt t.z.t. een rangnummer voor een woning. 
 
Het bestuur: Lida van Tilburg, Gerk Kazemier, Will Weerkamp, Albertien Pareau Dumont. 


