
 
JAARVERSLAG STICHTING DE GRASBOOM 2021 
 
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 31-12-2021 als volgt samengesteld:  
Patrick Louwers  voorzitter, aanspreekpunt naar buiten en aanspreekpunt nieuwe initiatieven 
Therese Lohmann secretaris, belast met Zorg en Wachtlijstcommissie  
Pieter Rem  penningmeester, Pr & C en ICT 
Rudo Jockin  juridische zaken en klachtenbehandeling 
Christel Hebly   Pr en Communicatie 
 
Per 31-12-2021 telt de Stichting tien aangesloten zelfstandige exploitatiestichtingen. Dit zijn; 

Stichting Grasboom Utrecht Clophaemer (voorheen STEC); 
Stichting Exploitatie Max (STEM-Grasboom Utrecht Max); 
Stichting Exploitatie Utrecht 3 (Grasboom Utrecht De Roos); 
Stichting Grasboom Amersfoort; 
Stichting Exploitatie Grasboom Leusden; 
Stichting Aunders Bunschoten (Grasboom Bunschoten); 
Stichting Exploitatie Hilversum (Steh-Grasboom Hilversum Binnendoor); 
Stichting Exploitatie Wonen Vondellaan (Stewovon-Hilversum); 
Stichting Exploitatie Grasboom Veenendaal (voorheen STEVEN); 
Stichting Meerbalans (Grasboom Hoofddorp). 

Bestuursvergaderingen in 2021 
Het bestuur kwam bijeen op 10 maart en op 17 mei, digitaal i.v.m. Coronamaatregelen, op 6 
september en 25 november weer fysiek. 
 
Er werd een digitale thema-avond georganiseerd over `eenzaamheid` (17/6) 
Er werd een digitale Zorg-avond georganiseerd over WMO/WLZ, woonplaatsbeginsel, te lichte of te 
zware zorgbehoefte (20/11) 
 
Het bestuur heeft in 2021 veel aandacht besteed aan: 

- Professionalisering ICT: zoeken naar een professionele aanbieder, Programma van eisen, 
financiering, commitment alle projecten, uiteindelijk resulterend in een contract met QS-
Solutions. Implementatie zal plaatsvinden in 2022 

- Regelgeving: perikelen rond overgang Wmo naar Wlz consequenties Wtza ; Wtbr: financiële 
verantwoording, t.z.t. aanpassing statuten; Wkkz: klachten- en geschillenregeling 

- Bezinning op nieuwe statuten en HHR voor de koepel, in samenhang met de 
samenwerkingsovereenkomst met de onderliggende stichtingen.  

- Herijking van Missie en Visie van de Grasboom, voorafgaand aan het opstellen van de officiële 
documenten. In 2022 zal een en ander nader uitgewerkt worden. 
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Therese Lohmann 


