
 
 
  
Jaarverslag 2020 stichting de Grasboom 
 
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.  
 
 
Het bestuur is per 31-12-2020 als volgt samengesteld:  
Patrick Louwers, voorzitter, aanspreekpunt naar buiten en aanspreekpunt nieuwe initiatieven 
Therese Lohmann, secretaris, belast met Zorg en Wachtlijst-commissie; 
Pieter Rem, penningmeester en per 01-09-2020 interim PR en Communicatie; 
Rudo Jockin, juridische zaken en klachtenbehandeling 
 
Per 31-12-2020 telt de Stichting tien aangesloten zelfstandige exploitatiestichtingen. Dit zijn: stichting 
Grasboom Utrecht Clophaemer; stichting exploitatie Max (STEM); stichting exploitatie Utrecth-3 (de 
Roos); stichting exploitatie Hilversum (STEH); stichting exploitatie Hilversum Vondellaan (Stewovon); 
stichting exploitatie Grasboom Veenendaal; stichting exploitatie Grasboom Leusden; stichting 
Grasboom Amersfoort; stichting MeerBalans (Hoofddorp) en stichting Aunders Bunschoten. 

Het bestuur kwam bijeen op 10 februari, 6 april, 11 mei, 15 juni, 28 september en 7 december. 
 
2020 is een bijzonder jaar geweest: i.v.m. de Coronapandemie waren er ernstige restricties in het 
openbare leven. Thema-avonden konden geen doorgang vinden. Een deel van onze vergaderingen 
verliep digitaal. En last but not least: ook het leven van onze bewoners stond op zijn kop: thuiswerken, 
nauwelijks gemeenschappelijke activiteiten, aanpassingen in de individuele begeleiding. 
 
Ook in 2020 is er veel aandacht geweest voor ondersteuning van nieuwe initiatieven. Het feit, dat de 
woningmarkt in Nederland volstrekt op slot zit, betekent helaas ook, dat het voor nieuwe initiatieven 
schier onmogelijk is om stenen te verwerven. Dat betekent (jarenlang?) uitstel van plannen. 
 
Het openstellen van de WLZ voor mensen met een psychiatrische diagnose heeft ertoe geleid, dat een 
(klein) deel van onze bewoners daadwerkelijk overgegaan is van de Wmo naar de Wlz. Dit proces is 
nog in volle gang, het ligt in de lijn der verwachting, dat meer bewoners deze overstap zullen maken. 
Naar verwachting ongeveer een derde. 
 
 
 
Blaricum, 30-04-21 


