
 
 JAARVERSLAG STICHTING DE GRASBOOM 2019  
 
De stichting de Grasboom, K.v.K. 30216235, is voortgekomen uit de Werkgroep Wonen van de NVA, 
regio Utrecht.  
Doelstelling: het realiseren en in stand houden van woonvoorzieningen voor (jong)volwassenen, 
gemiddeld tot hoogbegaafd, met ASS.  
 
Per 1 april is er een nieuwe bestuursstructuur, waarin 5 leden zitting hebben, ieder met een eigen 
portefeuille. 
Het bestuur is per 31-12-2019 als volgt samengesteld:  
 

o Patrick Louwers,  voorzitter, aanspreekpunt naar buiten en nieuwe initiatieven 
o Therese Lohmann,  secretaris, belast met Zorg en Wachtlijstcommissie  
o Pieter Rem,   penningmeester   
o Cees Boutens,   bestuurslid, PR en Communicatie, tevens fondsenwerving 
o Rudo Jockin,   bestuurslid, juridische zaken en klachtenbehandeling 

 
Per 31-12-2019 telt de Stichting negen aangesloten zelfstandige exploitatiestichtingen. Dit zijn:  
 

o Stichting Grasboom Utrecht Clophaemer 
o Stichting Exploitatie Max (Utrecht) 
o Stichting Exploitatie Utrecht-3  
o Stichting Exploitatie Hilversum (Steh) 
o Stichting Exploitatie Wonen Vondellaan (Stewovon, Hilversum) 
o Stichting Exploitatie Grasboom Veenendaal  
o Stichting Grasboom Amersfoort 
o Stichting Exploitatie Grasboom Leusden 
o Stichting MeerBalans (Hoofddorp) 

 
Het bestuur kwam bijeen op 31 januari, 4 maart, 24 april, 8 juli, 14 oktober en 2 december. 
De bijeenkomst op 14 oktober betrof een thema-avond met als onderwerp `de ouder wordende 
Grasboombewoner`. 
 
In 2019 hebben er 2 algemene avonden plaatsgevonden: 
Op 15 mei een avond over `leven met autisme` met als externe sprekers ervaringsdeskundigen Judith 
Visser en Angelique van Dam 
Op 6 november een avond met als thema: ` met het oog op morgen` , waarin bestuur en leden de 
koers voor de komende jaren hebben bepaald. 
 
Er is in 2019 veel aandacht geweest voor ondersteuning van nieuwe initiatieven. Er staan 3 initiatieven 
op de nominatie om binnen afzienbare tijd toe te treden tot de Grasboom. 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen: het bestuur heeft zich verdiept in de betekenis van het openstellen 
van de Wlz voor mensen met een psychiatrische diagnose m.i.v. 01-01-2021.  
Het bestuur verdiept zich ook in de betekenis voor onze projecten van de wet op de verplichte Ggz, 
die op 01-01-2020 in werking zal treden. 
 
Blaricum, 06-01-2020 
 
Therese Lohmann, secretaris 


