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Jaarverslag met financieel overzicht 
Stichting Vrienden van Buro Lima 2019 

 
 

Vooraf 
We kondigden het vorig jaar al aan, 2019 zou voor ons in het teken staan van de 

inrichting woon- en leefomgeving, oftewel de tuin. Hoewel de bouw goed verliep 
was er toch wel een paar maanden vertraging. Huis 3 werd nog net voor de 
jaarwisseling betrokken en de huizen 1 en 2 zijn net na de jaarwisseling. De 

kijkdagen voor familie en andere directbetrokkenen werden drukbezocht en de 
reacties waren enthousiast.  

 
2019 
We waren vooral druk met de plannen voor de tuin. Jasperina Venema, 

gespecialiseerd in tuinen voor speciale doelgroepen, maakte de eerste schetsen. 
Ouders en personeel keken er kritisch na en zo ontstond een gedragen plan. 

Voor de realisatie van de tuin werden er drie offertes opgevraagd bij diverse 
bedrijven. We schrokken wel van de hoogte van de offerte. Uiteindelijk is door 
Buro Lima besloten om met Langenhuizen in “zee” te gaan. Zij pasten hier en 

daar, steeds in overleg met Buro Lima, wel wat aan. Voornamelijk in andere 
keuzes materiaal/beplanting. De opzet blijft globaal dezelfde.  

 
Met het opzetten van het sponsorplan kregen we hulp van Wim van der Heijden 
en ook Aart en/of Lianne schoven regelmatig aan. Vanwege andere keuzes en 

vertraging in de bouw, moest het wel herhaaldelijk aangepast worden. De 
presentatie moesten we helaas uitstellen tot begin 2020.  

Door omstandigheden, lees vooral de drukte omtrent de verhuizing, kon de 
vriendenavond in het najaar geen doorgang vinden. We stelden die een jaar uit.  

 
2020 
Wanneer u dit leest zullen ook de huizen 1 en 2 bewoond zijn, het sponsorplan 

gereed (en in te zien op de website van Buro Lima) en de tuin werkzaamheden 
begonnen. 

Het zal vast een fijne en mooie tuin worden. Misschien mogen u we wel 
ontmoeten bij de open dag die men Bij Buro Lima nog voor de zomer hoopt te 
kunnen houden. 

 
Bestedingsdoel. 

Het zal u niet verbazen: afronding inrichting woon- en leefomgeving.  
 
 

 
 

 



                    Jaarverslag 2019 met financieel overzicht Stg. Vrienden van Buro Lima. 
 
 

Financiën 

 
Hieronder het financieel overzicht 2019 alsmede de begroting voor 2020.  

Financieel staan we er zeker niet slecht voor. We meldden al dat we “spaarden” 
voor de inrichting van de woon-en leefomgeving, de tuin. We ontvingen wederom 
een aantal kleine en grotere spontane giften.  

 

Financieel Overzicht 2019 Stgt. Vrienden van Buro Lima 

       Ontvangsten   uitgaven 

nr omschrijving  bedrag   nr omschrijving bedrag 

1 Saldo  1-1-2019 € 27.245,00   1 Bankkosten € 119,39 

2 Schenkingen bedrijven € 1.350,00   2 Kosten tbv tuinproject € 8.615,56 

3 Giften € 6.170,90     
 

  

4 Raboclub Support € 590,40     
 

  

5 Oranje Fonds € 933,72     
 

  

  
 

      
 

  

  Totaal inkomsten € 36.290,02     Totaal uitgaven € 8.734,95 

    
 

    Saldo  31-12-2019 € 27.555,07 

              

       

       
begroting stgt Vrienden van Buro lima 2020 

  Ontvangsten   uitgaven 

nr omschrijving  bedrag   nr omschrijving bedrag 

1 Saldo  € 27.555,07    1 Bankkosten  €       125,00  

2 Schenkingen bedrijven  €    1.000,00    2 Kosten tbv tuinproject  € 77.500,00  

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

4 Rabo clubkas campagne  €       600,00          

5 Sponsoring tuinproject  € 55.000,00          

              

              

  Totaal inkomsten  € 84.405,07      Totaal uitgaven  € 77.875,00  

          saldo  €    6.530,07  
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Slotwoord 

 
Wederom een hartelijk dank voor iedereen: de vrienden, de stemmers van de 

Rabo Clubsupport, de mensen van Cultuurstichting Vorstenbosch en vele 
anderen. Dank voor de spontane giften maar vooral voor alle steun van iedereen 
die de jeugdigen van Buro Lima een warm hart toedragen. 

 
Ja, wederom deelden veel mensen een beetje van hun geluk met dat van 

“onze” jeugdigen. 
 
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 

                                                

mailto:vrienden@burolima.nl
http://www.burolima.nl/

