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Jaarverslag met financieel overzicht 
Stichting Vrienden van Buro Lima 2017 

 
 

Vooraf. 
We hielden ons vanaf de oprichting wat op de achtergrond. Toch slaagden we er 

elk jaar in een bijdrage te kunnen doen die er toe deed. Daarbij vooral veel dank 
aan hen die spontaan, soms zelfs elk jaar, een bijdrage aan ons overmaakten. 
Werden we al eens verrast door een grote bijdrage vanuit de Stichting Nothing 

Else Matters, het voorbije jaar ontvingen we wederom zo’n grote bijdrage. Dit 
keer van de Stichting Cultuurvoorzieningen Vorstenbosch. Ons kassaldo is 

daardoor aanzienlijk te noemen. Meer over de plannen daarvoor verderop in dit 
jaarverslag. 
 

Met de goedkeuring wijziging bestemmingsplan lijkt het er op dat nog dit jaar de 
nieuwbouw van start gaat. Wij willen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Dat we daarbij veel steun / hulp kunnen gebruiken zal duidelijk zijn. 
Onverwachts meldde Chris van de Ven, initiator achter de acties van Stichting 
Cultuurvoorzieningen Vorstenbosch, zich als kandidaat bestuurslid. U zult 

begrijpen dat wij daar heel erg blij mee zijn. Ook iets voor jou bestuurslid 
van een stichting die er toe doet? Stuur ons een mail 

(vrienden@burolima.nl) en we nemen contact met je op. Liever per 
telefoon (0413 850533)? Bel!!! 
In september, op de open dag van Buro Lima, willen we ons wat nadrukkelijker 

presenteren. Zullen we alvast afspreken?  
 

Bestedingsdoel. 
De aanhanger is er inmiddels en wordt multifunctioneel ingezet. 

Een concreet bestedingsdoel voor 2018 is nog niet vastgelegd. We kijken samen 
met ouders en personeel vooruit naar de nieuwbouw. Hiervoor worden op dit 
moment ook plannen ontwikkeld voor de inrichting van het “buitengebied”. De  

speel- en verblijfplekken zijn hierin natuurlijk heel belangrijk. We gaan heel 
serieus bekijken of we daarvoor de “kar” kunnen gaan trekken. Een niet geringe 

uitdaging en we verwachten dat het ook om een niet gering bedrag gaat. Het 
batig saldo eind 2017 houden we dus niet zomaar nog wat langer in kas.  
 

2018  
Het ziet er naar uit dat we de doelstellingen, die in 2017 nog niet (geheel) 

gerealiseerd zijn, dit jaar in gang kunnen zetten / realiseren. Samen en / of in 
overleg met Raad van bestuur, Raad van toezicht en Ouderraad willen we het 
beleidsplan bijstellen, nadrukkelijk op zoek gaan naar verdere uitbreiding van het 

bestuur en nagaan waar kansen liggen om elkaar aan te vullen / te versterken 
en / of misschien wel samen op te trekken. 2018 Wordt het jaar waarin we onze 

presentatie (lees PR) meer aandacht willen geven, maar ook gaan we ons 
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inzetten om onze vrienden / begunstigers aan ons te binden. Hierdoor hopen we 

een solide basis te leggen voor een blijvende steun. 
 

Meer weten over bestedingsdoel(en) en onze toekomst plannen? Kom dan naar 
de open dag in september!!!! Dit wordt ook de dag dat het tweede lustrum van 
Buro lima wordt gevierd!! Dat wil je toch niet missen? 
 

Financiën 

 
Hieronder het financieel overzicht 2017 alsmede de begroting voor 2018. 
 

Financieel staan we er goed voor.  
Het aandeel van de Vrienden is weliswaar (nog) zeer beperkt. maar er is 

groei. De boost kwam dit jaar uit Vorstenbosch, maar zeker ook dank aan 
alle anderen. Er is zelfs een “vriend”(in) die ons al vanaf de oprichting 

jaarlijks steunt! Hulde!!! Het saldo zal tot de nieuwbouw gerealiseerd is, 
hoog blijven. Zie ook bestedingsdoel 2018 hierboven. 

 

 
 

 

Financieel Overzicht 2017 
Stg. Vrienden van Buro Lima 

         

Ontvangsten   uitgaven 

 nr omschrijving  bedrag   nr omschrijving bedrag 

 1 Saldo  1-1-2017 € 4.638,53   1 Kosten Rabobank € 130,63 

 
2 

stgt cultvoorzieningen  
Vorstenbosch 

€ 7.500,00   2 bijdrage aanhanger € 625,00 

 3 Vrienden € 300,00       

 4 Giften € 17,60        

 5 rabo clubkas 2016 en 2017 € 2.419,00        

 
  

           

 
  

Totaal inkomsten € 14.875,13     Totaal uitgaven € 755,63 

 
  

       Saldo  31-12-2017 € 14.119,50 

               

 

        Opm.: Raboclubkas. Zowel de bijdrage van 2016 als van 2017 werden ontvangen 
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Begroting stgt Vrienden van Buro lima 2018 

Ontvangsten   uitgaven 
 nr omschrijving  bedrag   nr omschrijving bedrag 
 1 Saldo  €  14.119,50    1 Kosten rabo    €            135,00  
 2 Vrienden  €        750,00    2 Gerealiseerde doelstelling  €          1500,00  
 3 Giften  €        100,00    

  
  

 4 Raboclubkas  €      1250,00    3 Reiskosten  €                50,00 
 5  Incidentele acties  €      1500,00   4 Burokosten wo kopieerkosten  €                35,00 
 6       5 Drukwerk incl. banner  €              225,00 
 

              6. 
  
Info-avond Vrienden €               250,00 

   Totaal inkomsten  €  17.719,50      Totaal uitgaven  €           2195,00  
           saldo  €        15.524,50  
 

        Slotwoord 

 
Wederom een hartelijk dank voor iedereen: de vrienden, de stemmers ( rabo 

Clubkas), de mensen van Cultuurstichting Vorstenbosch, de spontane giften 
maar vooral voor alle steun. . 
 

Wederom deelden veel mensen een beetje van hun geluk met dat van 
“onze” kinderen. 

 
Nieuwe ontwikkelingen bij Buro Lima? Volg de website en sociale media. 

Ja, daar zijn we trots op! 
 

 
Onze contactgegevens vindt u hieronder: 

         

         Stgt. Vrienden van Buro Lima 

Kinderen ongehinderd kind laten zijn én blijven 

                           Raadhuisplein 22  

           5473 GC Heeswijk-Dinther. 

                     0413 850533 

              vrienden@burolima.nl 

         www.burolima.nl/vrienden 

                   KvK: 61672939 

      IBAN: NL14 RABO 0301 2131 27 

                  Tel: 0610001854 

                                               Onze stichting beschikt over de ANBI-Status 
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