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Jaarverslag met financieel overzicht 
Stichting Vrienden van Buro Lima 2018 

 
 

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

desondanks elk jaar in een bijdrage te kunnen doen die ertoe deed. Daarbij 
vooral veel dank aan hen die spontaan, soms zelfs elk jaar, een bijdrage aan ons 
overmaakten. Ook dit jaar werden we weer verrast door spontane acties en 

donaties. Ons banksaldo is daardoor aanzienlijk gestegen. 
 

De nieuwbouw is inmiddels, zij het voorzichtig, gestart. Op verzoek van de 
bouwcommissie hebben we besloten ons dit jaar vooral in te zetten voor de 
ontwerp en inrichting van de tuin aangepast aan de doelgroep.   

 
Dit jaar namen we ook afscheid van 2 bestuursleden: Marieke van de Ven en 

Marjolein de Rooij. Zonder hen zouden we nu geen vriendstichting hebben 
gehad. Zij zorgden er, ondanks drukke werkzaamheden, mede voor dat de 
stichting er kwam en kon blijven bestaan tot de komst van Chris van de Ven en 

Jolanda Hendriks-van der Wijst. Ja, zij hebben hun plaats inmiddels ingenomen. 
Chris als bestuurslid activiteiten en Jolanda als penningmeester. Jo van den 

Heuvel doet voorlopig het voorzitterschap én het secretariaat.  
Met hen maken we een nieuwe start.  
In september 2018, bij de viering van het 10-jarig bestaan van Buro Lima, 

hebben we ons gepresenteerd met de introductie van het “Lima spaarvarken”.  
Ja, Chris en Jolanda liet zich al meteen gelden. Dit varken wordt uitgereikt aan 

alle vrijwilligers en is te koop voor alle anderen. We hopen dat de eigenaren het 
varkentje het lopende jaar zo af en toe wat te eten geven. Ieder naar eigen 

vermogen. Jaarlijks, in oktober, willen we de eigenaren met het varkentje 
uitnodigen op de vriendenavond. Hier kan men de maaginhoud van het varkentje 
laten ledigen. Op deze avond is er natuurlijk voor iedereen koffie of thee, maar 

ook zal een consumptie, zo mogelijk met wat lekkers, niet ontbreken. Op deze 
avond praten we alle vrienden bij m.b.t. Buro Lima en de vriendenstichting. 

Natuurlijk is er op deze avond ook ruimte voor informeel contact.  
 
Bestedingsdoel 

We meldden u al dat er geen concreet bestedingsdoel voor 2018 was. Dat we 
vooruitkeken naar de nieuwbouw. Inmiddels hebben we besloten om ons 

inderdaad te richten op de realisatie van de buiten woon-en speelomgeving. 
Oftewel, een tuininrichting die er voor onze doelgroep toe doet. Natuurlijk horen 
hier ook zit- en speelmateriaal bij. We gaan heel serieus bekijken of we daarvoor 

de “kar” mede kunnen gaan trekken. Een niet geringe uitdaging en we 
verwachten dat het ook om een niet gering bedrag gaat. Het batig saldo eind 

2018 houden we dus daarom nog wat langer op de bank.  
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2019  

Het ziet ernaar uit dat de nieuwbouw eind 2019 gerealiseerd wordt. Gaandeweg 
het jaar zullen de plannen van de woon- en leefinrichting concreet worden.   
Spontane giften, ja we krijgen ze nu al. Onze trouwe sponsoren en zeker ook de 

acties die Chris initieert en/of zelf in gang zet, (de bingo, kerstmarkt, loterij en 
vooral het feestweekend 22 en 23 juni) doen het beste hopen. Verder zijn we 

benieuwd of het ons lukt om weer wat meer blijvende begunstigers aan ons te 
binden. We verwachten dat de jaarlijkse vriendenavond in oktober daar zeker 
aan bij zal dragen. Zullen we alvast afspreken op de vriendenavond in oktober 

2019? 
 

Financiën 
Hieronder het financieel overzicht 2018 alsmede de begroting voor 2019.  
 

Financieel staan we er zeker niet slecht voor. We meldden al dat we “spaarden” 
voor de nieuwbouw. We ontvingen wederom een aantal kleine en grotere 

spontane giften én wordt het “Lima spaarvarken” ons geheime wapen om meer 
mensen blijvend aan ons te binden? 

 

          

       

       Financieel Overzicht 2018  
Stichting Vrienden van Buro Lima 

 
      Ontvangsten   Uitgaven 

nr omschrijving  Bedrag   nr omschrijving bedrag 

1 Saldo  1-1-2018 € 14.118,51   1 Bankkosten € 120,34 

2 
Schenkingen 
bedrijven/families € 10.500,00   2 Druk/kopieerkosten € 355,92 

3 Bijdrage Mont Ventoux € 1.254,74   3 
Schenking senseo care buro 
lima € 48,99 

4 Giften € 620,00     

 
  

5 Jubileumdonaties € 200,00     

 
  

6 Rabo clubkas campagne € 816,00     

 
  

7 Ontvangsten opendag € 261,00     

 
  

  

 
      

 
  

  Totaal inkomsten € 27.770,25     Totaal uitgaven € 525,25 

    
 

    Saldo  31-12-2018 € 27.245,00 
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Begroting 2019 
Stichting Vrienden van Buro Lima 

 Ontvangsten   Uitgaven 

nr omschrijving  Bedrag   nr omschrijving bedrag 

1 Saldo  €  27.245,00    1 Bankkosten  €                  125,00  

2 Schenkingen bedrijven  €    1.000,00    2 gerealiseerde doelstelling  €               5.000,00  

3 Giften  €        250,00    3 Info avond vrienden  €                  250,00  

4 Rabo clubkas campagne  €        800,00    4     

5 Tuinproject  €  10.000,00    5     

6       6     

              

  Totaal inkomsten  €  39.295,00      Totaal uitgaven  €               5.375,00  

          Saldo  €            33.920,00  

        

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

Clubkas), de mensen van Cultuurstichting Vorstenbosch, voor 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. 

 
 

 

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 
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