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Jaarverslag 2016 SUWO
INLEIDING
Voor u ligt het jaarverslag over 2016. Met het verslag van afgelopen jaar nog vers in het
geheugen zijn wij als SUWO inmiddels weer een jaar verder. Het afgelopen jaar heeft uw
bestuur de belangen van de woonbootbewoners wederom zo goed mogelijk
vertegenwoordigd. Door diverse leden van het SUWO zijn gemeentelijke bijeenkomsten
bezocht die betrekking hadden op de ontwikkelingen op en rond het water. Daarnaast zijn er
gesprekken gevoerd met ambtenaren en wethouders van de gemeente Utrecht om de
belangen nog eens extra te benadrukken als dat nodig was. Tevens hebben wij kennis
mogen maken met de “nieuwe” havenmeester Frank van Kleef.
De werkgroep Merwedekanaal heeft veel werk verricht in 2016. Met de vertegenwoordigers
van de andere gebruikers van het Merwedekanaal is samen opgetrokken om de
ontwikkelingen te bewaken en daar waar nodig te beïnvloeden.
De werkgroep liggelden heeft dit jaar ook het nodige bereikt. Zo zijn er in een gesprek met
wethouder Geldof afspraken gemaakt. Bij de uitleg werkgroepen wordt hier nader op
ingegaan
Vanaf dit jaar zijn we als SUWO ook op social media te vinden. Naast de website is het
SUWO te volgen op Facebook en via twitter. Hiermee proberen we meer impact te krijgen bij
o.a. de gemeenteraad en wethouders die veel gebruik maken van Twitter.
De waterloopplein bijeenkomsten zijn regelmatig gehouden en goed bezocht. We willen het
dit jaar voortzetten met inspirerende thema’s.
Ook dit jaar nemen we helaas afscheid van een ervaren bestuurslid Free Vermeulen. Jaren
lang is Free actief geweest in het bestuur van het SUWO. Ze was altijd kritisch en oplettend.
Via dit verslag vraag ik of er leden zijn die zitting willen nemen in het bestuur.
Als ik nog iemand ben vergeten te noemen, dan wil ik via deze weg iedereen die een
bijdrage heeft geleverd aan het SUWO bedanken voor zijn inzet en spreek ik de wens uit dat
2017 ook weer een productief SUWO jaar mag worden
Ron Jansen

SAMENSTELLING BESTUUR EN KADESCHAKELS
De gegevens van de bestuursleden en de kadeschakels hebben wij toegevoegd aan dit
jaarverslag.
Het bestuur is vorig jaar uitgebreid met twee nieuwe leden: Maarten Klaus en Amerik van
Rijn. De bestuursleden Annemarie Bruinsma, Gerard Troost en Reinout Wolfert hebben in
2016 afscheid genomen van het bestuur. Alle bestuursleden worden bedankt voor hun inzet
voor het SUWO. Het is bestuur is maandelijks bij elkaar gekomen met uitzondering van de
zomermaanden.

WERKGROEPEN
Werkgroep Waterloopplein
Er zijn 3 WLPlein-vergaderingen geweest op 7 januari, 14 maart en 15 september. De La
Boulotte is gekozen als vergaderlocatie. Dit scheelt in kosten en tot op heden blijkt de ruimte
groot genoeg om iedereen een plek te geven. Het aantal aanwezigen schommelde tussen de
25 en 35 personen, inclusief bestuur. Omdat we geen huur extra verschuldigd zijn, kunnen
we de aanwezigen een hapje en een drankje aanbieden.
In januari openden we traditiegetrouw het jaar met een Nieuwjaarsborrel.
In maart was de algemene jaarvergadering. Naast de gebruikelijke zaken als
bestuurswisselingen, financieel verslag etc. deed Niek van der Sluis een inleiding over het te
verwachten bouwbesluit, waarbij woonbootbewoners misschien wel een andere rechtspositie
te wachten staat. Er waren op dat moment nog geen concrete gevolgen te noemen.
In september heeft onze nieuwe havenmeester Frank van Kleef zich voorgesteld. Hij vertelde
over zijn werkzaamheden en er was ruimte voor vragen.
Op deze avond was Fred Hisschemöller (90 jaar !) onze gastspreker. Hij vertelde dat hij op
een heel klein woonbootje heeft gewoond aan de Richard Wagnerlaan. De omstandigheden
waren toen anders dan tegenwoordig. Boeiend !
Werkgroep Oeverbeleid
In ons jaarverslag 2015 wordt gemeld dat onder regie van de afdeling Stadswerken van de
Gemeente, de tuinen, schuren en erfafscheidingen aan de Vechtdijk en de Fortlaan opnieuw
zijn aangelegd. De afdeling VGT (vergunningen, toezicht en beleid) heeft gecontroleerd of
aan de regelgeving is voldaan. Dat bleek in een aantal situaties niet het geval te zijn. De
beide afdelingen hebben daar overleg over gevoerd met als resultaat dat op een aantal
plaatsen aanpassingen zouden moeten worden gedaan. Tot op dit moment is het daarbij
gebleven. Aan het begin van het proces heeft de Gemeente gesteld dat de herinrichting van
de Vechtdijk/Fortlaan als voorbeeld voor andere locaties zou kunnen gaan fungeren. De
Gemeente is aan zet, het SUWO wacht af.
Werkgroep Verhoging Gemeentelijke liggelden
Na onze oproep aan bewoners in het gemeentewater om te protesteren tegen de forse
verhoging van liggelden (ong. 30 %), en niet te betalen, hebben we onze tactiek veranderd.
Vanuit diverse hoeken werd ons duidelijk, dat er weinig kans van slagen was om tegen deze
verhoging te procederen. In de gemeenteraad was namelijk tot deze verhoging besloten. In
plaats daarvan wilden we een vinger aan de pols houden.
Op 1 juli 2016 is in het overleg met de verantwoordelijke wethouder, Kees Geldof, op
aangedrongen onze bewoners in te lichten. Ook zijn er diverse brieven verstuurd en is er
contact hierover geweest met de nieuwe havenmeester Frank van Kleef.

Vastgesteld is dat de jaarlijkse verhogingen gelijk zouden lopen met die in het Rijkswater
(o.a. Merwedekanaal), waarvan de bedragen t/m het jaar 2021 bekend zijn . Dit jaar is de m2
-prijs vastgesteld op € 9,- per m2. Moeilijk punt is dat de gemeente de bedragen wil
indexeren (inflatie), waardoor we boven de prijs in rijkswater uitkomen
Op 24 april 2016 zijn onze leden d.m.v. een brief daarvan op de hoogte gesteld.
De werkgroep wil echter dat de gemeente de bewoners officieel inlicht. Beloofd is dat dit zal
gaan gebeuren met de rekeningen van 2017. Met daarbij informatie, dat er gespreid kan
worden betaald en waar eventueel klachten en bezwaren geuit kunnen worden.

Werkgroep Merwedekanaal
In 2016 zijn we als werkgroep meerdere malen bij elkaar gekomen om de ontwikkelingen op
en om het kanaal te bewaken. Vooral in het eerste half jaar zijn we erg actief geweest. De
tweede helft van het jaar waren we ook actief maar minder als werkgroep.
Het jaar startte voor de werkgroep met een Plein bijeenkomst Merwedekanaal op 6 januari
2016. Een van de conclusies uit deze sessie was dat we met veel gebruikers van het kanaal
genieten, maar dat we elkaar heel slecht kennen en we veel vooroordelen hebben over
elkaar. Als reactie hierop heeft het SUWO samen met de roeivereniging Viking een
gebruikersoverleg Merwedekanaal opgezet met als doel het wederzijds begrip te vergroten.
Het overleg bestaat o.a. uit de kleine boten vereniging, de 3 scouting verenigingen, de
roeivereniging en de historische botenclub. We zijn in 2016 2x keer bij elkaar gekomen en
het is een succes gebleken. We trekken samen op met de geplande bouwontwikkelingen op
en rond het kanaal. Tevens zoeken we oplossingen met elkaar als er incidenten zijn tussen
de verschillende gebruikers.
Vanaf november 2016 neemt ook de gemeentelijk gebiedsregisseur Marcel Jansen deel aan
dit overleg. In 2017 zal dit overleg een vervolg krijgen en zijn we van plan om dit jaar het 125
jaar bestaan van het Merwedekanaal te vieren met een roeiwedstrijd.
Naast het opzetten van het gebruikersoverleg proberen we zoveel mogelijk bijeenkomsten
van de gemeente te bezoeken en de belangen van de bewoners op het kanaal te behartigen.
Een van de belangrijkste resultaten is dat een geplande brug ter hoogte van het
Heycopplantsoen niet over een tweetal woonboten gaat. Een mooi resultaat dat we samen
met de omwonenden hebben bereikt. In 2017 blijven we scherp op alle initiatieven die er
spelen op en rond het water en proberen we plannen van nieuwe bruggen kritisch te
beoordelen op toegevoegde waarde.

WEBSITE EN TWITTER
Afgelopen jaar is er niet veel gebeurd de website. De actualiteit liep en loopt nog steeds
achter. In 2017 willen we de website actualiseren en bijhouden. We zijn nog op zoek naar
iemand die dit op zich zou willen nemen.
In 2016 zijn we ook als SUWO actief op twitter. We hebben alle kleine succesjes en hopen
het aantal volgers in de 2017 te vergroten.
Ook in 2016 is niet alle email communicatie op de website geplaatst. Daarom is het goed om
aangemeld te zijn voor de SUWO nieuwsbrief. Bent u nog niet aangemeld? Aanmelden kan
via http://suwo.nl/nieuwsbrieven/

FINANCIEEL JAARVERSLAG
Het financieel jaarverslag is bij het digitaliseren van dit document nog niet gecontroleerd en
goed bevonden door de Kascommissie en is als bijlage bij dit Jaarverslag toegevoegd.

Subsidie
In 2016 heeft het SUWO geen gebruik gemaakt van subsidie. Zie ook het financieel
jaarverslag.

Afsluiting
Het SUWO kan niet functioneren zonder de actieve inzet van werkgroepen en kadeschakels,

wij danken al deze mensen voor hun inzet!
Wil je actief meewerken aan een werkgroep of het organiseren van het Waterloopplein, geef
je op via de website of bel een van de bestuursleden.
Bestuur SUWO

ACTIVITEITEN PLAN SUWO 2017














Het volgen van de overheid met betrekking tot de plannen van het RVOB, het
behartigen van de belangen van de leden in deze (zo ver mogelijk en noodzakelijk).
Het volgen van de plannen van de gemeente Utrecht met betrekking tot het
woonboten beleid en hierin actief participeren
Het volgen van de plannen van de gemeente voor het herinrichting van het
Merwedekanaal en hierin actief participeren
Het volgen van de nieuwe wetgeving rondom omgevingsvergunning en de impact op
de woonarken en woonboten
Fungeren als duidelijke gesprekspartner voor de gemeente
Houden van bestuursvergaderingen.
Uitschrijven van de Algemene ledenvergadering.
Informatievoorziening via het Waterloopplein.
Overheidsbeleidsstukken met gevolgen voor het waterwonen in het aandachtsgebied
van het SUWO volgen.
Werken met werkgroepen; in iedere werkgroep is iemand van het bestuur
vertegenwoordigd (Waterloopplein, Oeverbeleid, Merwedekanaal, Liggelden)
Advies inwinnen bij deskundigen.
Actieve communicatie van ontwikkelen naar de leden via mail, twitter, waterloper en
website
Jaarlijkse uitgave van de stukken voor de Algemene Leden Vergadering

DOELEN WERKGROEPEN 2017
Oeverbeleid:
Komen tot een goed en rechts zeker oeverbeleid, in samenwerking met de gemeente
Utrecht.
Waterloopplein:
Een goed programma verzorgen op onze Waterlooppleinbijeenkomsten.
Merwedekanaal
Het SUWO wordt als serieuze gesprekspartner gezien bij alle ontwikkelingen in en om het
Merwedekanaal. We behartigen de belangen van alle bewoners van het kanaal. We streven
er naar dat initiatieven voor nieuwe bruggen over het Merwedekanaal worden beperkt zodat
we de impact voor de SUWO leden minimaliseren.
Lidmaatschap:
Werven van nieuwe leden en stimuleren van betalingen.
Overig:
voortzetten en uitbreiden van contacten met andere woonbootorganisaties in het land
COMMUNICATIE
Flyer:
Elk jaar wordt er een flyer verspreid onder alle woonboten met daarbij een uitnodiging voor
het Algemene Leden Vergadering. Daarnaast worden er 3 x per jaar uitnodigingen voor het
Waterloopplein rondgebracht. De overgang naar digitale verspreiding van de flyers is al een
feit, maar aangezien er nog bewoners zijn die geen gebruik maken van email, blijft de
papieren flyer nog bestaan. Bij urgente kwesties zullen extra flyers rondgebracht worden.
Email:
De leden worden actief betrokken bij ontwikkelingen via de email. Leden kunnen zich via de
website aanmelden/afmelden voor deze nieuwsbrief

Bestuur SUWO

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016
Resultatenrekening SUWO 2016
BATEN
Contributie
Website
Giften
Rente ASN

Leden
Advertenties

Geboekt in 2016
(in €)
3825,80
580,00

2016 wordt geboekt in 2017

Totale baten

4405,80

LASTEN
Alg. bijeenkomsten

Waterlooplein incl. ALV 2016 en
Nieuwjaars borrel 2017

Secretariaat

Kopieerkosten
Tegemoetkomingen vergaderingen
Postbus
Bankkosten

Kantoor

Bezorgen / Porto
Website (hosting)
Huur La Boulotte

Geboekt in 2016
(in €)
364,54
253,54
90,00
265,18
112,75
Gesponsord
317,66

Totale lasten

1403,67

BALANS

3002,13

Balans SUWO 2016/2015
Activa per 31 december
Bezittingen
ING lopende rekening
ASN spaarrekening
Check saldo rekeningen
Passiva per 31 december
Vermogen afsluiten boekjaar (incl. kosten/baten tot 31
januari welke worden toegewezen aan boekjaar)
Baten (min) / kosten (+) welke in
jaar na boekjaar zijn gedaan
maar welke wel aan boekjaar
worden toegewezen
Check saldo rekeningen

2016 (in €)

2015 (in €)

6224,33
12338,97

2884,54
12338,97

18563,30

15223,51

2016 (in €)

2015 (in €)

18769,39

15767,26

-206,09

-543,75

18563,30

15223,51

Toename vermogen SUWO 2016 = € 3002,13 (in 2015 was dat € 681,80)
Toelichting financiën 2016
Voor 2015 was er een overschot begroot van €1230,-, dit werd echter niet gehaald door lage
opbrengst van de contributie in dat jaar. In 2016 heeft het overgrote deel van de niet
betalende leden (uit 2015) alsnog de contributie voldaan over 2015 tezamen met de
contributie over 2016. Als gevolg van deze meevaller en de beperkte uitgaven is er een grote
plus geboekt. Het vermogen zullen we reserveren voor eventuele calamiteiten / acties /
activiteiten in de toekomst.
Baten
De baten sluiten aan bij de begroting. De rente over 2016 wordt in 2017 bijgeschreven en zal
aan het boekjaar 2017 worden toegekend.
Lasten
De kosten zijn dit jaar wederom meegevallen. De besparingsslag die in 2015 is ingezet wordt
vastgehouden. Tevens zijn er nog geen kosten gemaakt voor het afscheid van de drie
vertrekkende bestuursleden in 2016, dit afscheid zal alsnog in 2017 plaatsvinden.

Begroting SUWO 2016/2017
BATEN

2016
begroot

2016
werkelijk

2017
begroot

Contributie
Advertenties
Rente
Sponsoring
Diversen
Subsidie
Saldering

3850
580
100
0
0
0
0

3826
580
0
0
0
0
0

3850
580
100
0
0
0
0

Check saldo

4530

4406

4530

LASTEN

2016
begroot

2016
werkelijk

2017
begroot

Ledenbijeenkomsten
Secretariaatskosten
*inclusief vergadervergoedingen

500
750

365
721

500
750

Website
Kantoor/Huur Boulotte
Onvoorzien / diverse
Activiteiten overig
Bestuursactiviteit

0
600
500
0
300

0
318
0
0
0

0
600
500
500
500

Saldering

2180

3002

1480

Check saldo

4530

4406

4530

Toelichting
Voor 2016 worden geen noemenswaardige kosten voorzien, wel zullen de vaste lasten laag
blijven door het gebruik van de La Boulotte. De begroting houdt ruimte voor eventuele kosten
voor bijvoorbeeld het inwinnen van (juridisch) advies en voor eventuele festiviteiten /
activiteiten. Uiteraard staat het bestuur wederom open voor suggesties.

S. Haitsma
Penningmeester SUWO

Kascommissie

