
Jaarverslag 2017 Sint Eloyen Gasthuis 
 
Het dagelijks bestuur van het college van regenten bestond in 2017 uit Kees Flink, 
huismeester, Bram van der Wees, 2de huismeester, Jos Gerards, secretaris, Klaas Landeweer, 
busmeester, en Arthur Witkamp, 2de secretaris.  
In de vergadering van december 2017 is Bram van der Wees benoemd tot de opvolger van 
Kees Flink en is Gert Bogers benoemd tot 2e huismeester. Ook is de secretaris, Jos Gerards, 
herbenoemd. 
 
In de loop van 2017 zijn de regenten Frans Bosboom en Paul van Pottelberghe wegens het 
bereiken van de 70-jarige leeftijd als regent afgetreden. Hun opvolgers als regent zijn de 
broeders Han Lagerweij en Hans Schmidt. Broeder Schmidt is thans de jongste regent. De 
broeders Lemckert, Bosboom en Van Pottelberghe blijven de regentenvergaderingen 
bezoeken als buitengewoon regent. Broeder Van Pottelberghe blijft voorts de nieuwsbrief 
verzorgen. 
 
De renovatie van de bodewoning en de woning op 22bis is dit jaar gerealiseerd. De 
werkzaamheden zijn verricht door de Coen Hagendoorn Bouwgroep. De bouwbegeleiding 
was in handen van het Utrechts Monumentenfonds, uiteraard onder auspiciën van de 
bouwcommissie. Er is veel werk verricht en het resultaat is er ook naar. Een speciaal woord 
van dank aan de bouwcommissie bestaande uit de broeders Boswijk, Van Broekhoven, 
Bogers en Witkamp, en hun adviseur, broeder Broekema, het bouwtechnische geweten van 
ons Huis, is dan ook op zijn plaats. De drie voor verhuur bestemde woningen zijn thans voor 
marktconforme prijzen verhuurd en zijn een belangrijke bron van inkomsten voor het Huis. 
In het kader van de renovatie is bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF) een hypothecaire 
financiering aangegaan. Aan het NRF is een eerste hypotheek verleend op het Huis, 
Boterstraat 22/22bis en een tweede hypotheek op Boterstraat 24/24bis. Bovendien is voor de 
restauratie een gift ontvangen.  
In het kader van de renovatie is tevens, voor zover mogelijk, de schuldenlast van het Huis 
geherfinancierd. Naast de jaarlijkse aflossing van de Rabobankhypotheek heeft een 
eenmalige extra aflossing plaatsgevonden. De regentenvergadering heeft zich uitgesproken 
voor een strikte aflossing van beide hypothecaire geldleningen. Ofschoon de 
Rabobankhypotheek aflossingsvrij is, is bevestigd jaarlijks op deze lening te blijven aflossen. 
 
De commissie Wel en Wee is met een voorstel gekomen de hospiteertijd van de hospitanten 
meer inhoud te geven. De hospitanten moet de mogelijkheid worden geboden hun 
kwaliteiten voor het Huis te bewijzen in de vorm van een werkstuk, hun proeve van 
bekwaamheid. Deze nieuwe aanpak heeft ertoe geleid dat de hospitanten vanaf 2018 mede 
zijn belast met de organisatie van de Open Monumentendag.  
Dankzij een bijdrage van Stichting Vrienden van het Sint Eloyen Gasthuis beschikt de bode 
over een passend rokkostuum. 
 
Onder regie van twee broeders is de website vernieuwd, met name technisch. 
In juli is het contract met Oud London Catering getekend. Gedurende een jaar verzorgen zij 
exclusief de catering op het Huis voor diners en uitgebreide lunches door derden. 
Twee hospitanten zijn dit jaar door de commissarissen tot broeder benoemd. 
Door de regentenvergadering werd een hospitant benoemd. In de decembervergadering is 
besloten diens hospiteerperiode te verlengen, evenals die van de andere hospitant. In januari 
2018 zal een derde hospitant worden benoemd. 
 



Het jaar kenmerkte zich door een telkens grote opkomst bij de vaste de bijzondere 
activiteiten; de nieuwjaarsreceptie, het Cees Bouter schutjastoernooi, de viering van St. Jan, 
de Hoveniersmaandag, de Broederlijke Maaltijd en de viering van de sterfdag van St. Eloy.  
De opkomst op de werkavonden was vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Aanwas van 
hospitanten blijft echter een punt van aandacht. 
 
Broederschap, caritas en tradities blijven de thema’s van ons Huis, waarbij broederschap de 
katalysator is om de thema’s inhoud te geven. Aan caritas werd weer een bedrag 
overgemaakt naar Stichting Noodhulp Utrecht. Gelet op de geringe omvang van het Van 
Dashorstfonds is besloten dit fonds de komende jaren te fixeren en het jaarlijks aan caritas te 
besteden bedrag namens het Van Dashorstfonds geheel ten laste te laten komen van het 
Huis. Op deze wijze wordt getracht het Van Dashorstfonds als afzonderlijk fonds, sinds 
1603, binnen ons Huis in stand te houden. Van Dashorst heeft in zijn testament bepaald dat 
ten laste van zijn nalatenschap “ten eeuwigen dage” armen moeten worden bedeeld. Ook is 
besloten de broeders nauwer bij de caritas te betrekken en tijdens hoogtijdagen met de pet 
rond te gaan ten behoeve van het Van Dashorstfonds. 
 
Op de vergaderingen van het college van regenten kwamen de gebruikelijke onderwerpen 
aan de orde. De voortgang bij de renovatie en de financiële consequenties waren 
terugkerende agendapunten. Voorts is besloten de maximale leeftijdsgrens voor regenten in 
de statuten te schrappen. Leeftijd is niet langer een beletsel om een regent in het 
voorkomende geval, bij wijze van uitzondering, ook na het bereiken van de 70-jarige leeftijd 
in functie te laten.  
 
De regententocht vond plaats in oktober. De locatie was Fort Vechten. De tocht bracht ook 
een serieuze noot, aandacht werd gevraagd voor de toekomst van ons Huis en de 
broederschap. 
  
Het Huis werd voor de volgende activiteiten van derden ter beschikking gesteld: 
Op 10 januari maakte Radio Utrecht in aanwezigheid van de 2de huismeester een opname op 
het Huis. 
Op 11 januari ontvingen we de Utrechtse Vastgoed Sociëteit op het Huis. 
Op 14 januari hielden de dames van sociëteit Inventiva hun nieuwjaarsreceptie op het Huis. 
Op 31 januari hield een promovendus zijn receptie op het Huis. 
Op 3 maart organiseerde Erfgoed Utrecht een lezing op het Huis over de economische 
ontwikkelingen in de stad. 
Op 18 maart organiseerde Vereniging Adelbert een vergadering op het Huis.  
Op 3 april werd het Cees Bouter Schutjastoernooi gehouden. 
Op 5 april organiseerde een gezelschap een activiteit op het Huis. 
Op 5 juli bood het Huis gastvrijheid aan de vrienden van het Utrechts Monumentenfonds. 
Op 29 augustus werd een groepje zilverkenners op het Huis ontvangen. 
Op 8 september nam het Huis weer deel aan Open monumenten klassendag. 
Op 9 september nam het Huis weer deel aan Open monumentendag. 
Op 16 september vierde broeder Van Pottelberghe zijn 70ste verjaardag op het Huis. 
Op 11 oktober is het Huis voor een vergadering ter beschikking gesteld.  
In de loop van het jaar is de kolfbaan gefotografeerd voor het Straatnieuws. 
 
Een jaarverslag verzandt snel in een feitenrelaas. Daarmee zou te kort worden gedaan aan de 
vele inspanningen van broeders en hospitanten. Ik sluit daarom af met een woord van dank 
voor alle broeders en hospitanten die zich dit jaar hebben ingespannen ten behoeve van het 
Huis, op welke wijze en in welke mate dan ook. Wij, de huidige broeders en hospitanten, zijn 



passanten in de lange geschiedenis van het Huis, ons Huis. Het belang van het Huis is ons 
aller belang, is hetgeen ons bindt. Het is onze taak om als broeders de continuïteit van het 
Huis te waarborgen. Dat ook 2017 aan de geschiedenis van ons Huis heeft mogen bijdragen. 
Opdat dit al’ moge strekken tot Heil en welvaren van den Huize St. Eloy. 
 
Utrecht, 9 januari 2018 
 
Kees Flink 
Huismeester 


