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Jaarverslag met financieel overzicht 

Stichting Vrienden van Buro Lima 2020 
 
 

Vooraf 

Dit zou het jaar van de afronding plan Samen Leven worden met voor ons de uitdaging sponsoren te 

werven om de buiten leef- en woonomgeving te realiseren en die, als slotstuk, te presenteren aan allen 

die Buro Lima een warm hart toe dragen tijdens de open dag! 

 

2020 

Het is voor velen een onwerkelijk, misschien wel een zorgelijk en/of een zeer verdrietig jaar geworden.  

We hebben, gelet op de snel veranderde wereld, onze plannen bijgesteld. Terugkijkend vinden we dat 

nog steeds een prima besluit.  

Gelukkig ging het virus grotendeels voorbij aan de direct betrokkenen bij Buro Lima. Ja, er waren wat 

besmettingen en hoe vervelend soms ook, vaak niets vergeleken met wat anderen overkwam.  De 

jongeren, prima voorbereid en begeleid door ouders en begeleiding, hebben het werkelijk fantastisch 

gedaan. 

 

Is alles volledig stilgevallen? Nee, dat niet. Ondanks de situatie hebben velen ons financieel of in natura 

gesteund en kon er nog veel gerealiseerd worden. We hebben ervoor gekozen om de sponsoren, die 

daar geen bezwaar tegen hadden, te vermelden op een sponsoroverzicht. Zo kregen allen, kleine en 

grote sponsoren, de juiste aandacht. Natuurlijk hebben we hen regelmatig “bijgepraat”.  

 

Medio 2020 hebben we de 2e fase van het plan gelanceerd.  Niet noodzakelijke dingen hebben we 

(voorlopig) weggelaten. Noodzakelijke dingen waar (nog) geen geld voor was, zijn voorgefinancierd uit 

reserves vanuit Buro Lima.  

 

Professionals, samen met de vrijwilligersgroep, zijn erin geslaagd de afronding van het plan Samen 

Leven handen en voeten te geven. Dat hadden ze overigens niet gekund zonder de inzet en inbreng 

van meedenkende personeelsleden. Hulde daarvoor!  

 

De kersen op de taart zijn voor ons de positieve reacties van de jeugdigen en het personeel! 

Laten we hopen dat we het komend jaar eenieder kunnen tonen! 

 

 

 

2021 

We beschouwen de basis van het plan Samen Leven en de daarbij horende inrichting van de buiten 

leef- en woonomgeving als gelegd.  Nee niet af. Stilstand is immers achteruitgang. De basis is er en 

vanuit die basis blijven we nagaan wat er nog past, of er iets achterhaald is en wat er nog ontbreekt. 

We werken als het ware circulair.  

Voor ons, Stichting Vrienden van Buro Lima, betekent dit dat we contact houden met Raad van 

Bestuur, ouderraad en toekomstige ondernemingsraad. We gaan ervanuit dat we zo mede kunnen 

blijven zorgen/ons inzetten voor dingen die door de hele organisatie gedragen worden. 

 

Bestedingsdoel 

Voor dit jaar hebben we nog geen concreet bestedingsdoel. Indien onze financiën het toelaten 

kunnen we een extra bijdrage doen aan Buro Lima om de reserves weer wat aan te vullen. Verder 

bleek er dringend behoefte te zijn aan een snoezelruimte. Een Snoezelruimte is een speciale ruimte 

waarin de jeugdigen zich kunnen uitleven in een aangename omgeving die tegelijkertijd prikkelend en 

rustgevend is (met kleuren, beelden, geuren en geluiden). 

Ook deze wordt voorgefinancierd uit de reserves van Buro Lima. 

 

Financiën 

Hieronder het financieel overzicht 2020 alsmede de begroting voor 2021.  

Financieel staan we er zeker niet slecht voor. We ontvingen wederom een aantal kleine en grotere 

spontane giften.  
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Financieel Overzicht 2020 Stg Vrienden van Buro Lima 

 
      

Ontvangsten   uitgaven 

nr omschrijving  bedrag   nr omschrijving bedrag 

1 Saldo 1-1-2020 € 27.555,07   1 Bankkosten € 119,40 

2 Schenkingen bedrijven € 15.685,31   2 Kosten tbv tuinproject € 39.323,05 

3 Giften € 387,50        

4 Raboclub Support € 614,89        

             

            

  Totaal inkomsten € 44.242,77     Totaal uitgaven € 39.442,45 

         Saldo 31-12-2020 € 4.800,32 

              
       

       
 

Begroting stg Vrienden van Buro lima 2021 

  

Ontvangsten   uitgaven 

nr omschrijving  bedrag   nr omschrijving bedrag 

1 Saldo  €         4.800,32    1 Bankkosten  €                  125,00  

2 Schenkingen bedrijven  €         1.000,00    2 Kosten tbv tuinproject  €               5.000,00  

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

4 Rabo clubkas campagne  €            600,00    4     

5 Sponsoring tuinproject  €         5.000,00    5     

6       6     

              

  Totaal inkomsten  €      11.650,32      Totaal uitgaven  €               5.375,00  

          Saldo  €               6.275,32  

 

 

Slotwoord 

Hartelijk dank aan alle sponsoren, vrienden, vrijwilligers, stemmers van de Rabo Clubsupport, en zeker 

ook aan personeelsleden, familie en bekenden van de jeugdigen.  

Dank voor de spontane giften en zeker ook voor alle steun uit onverwachte hoek. Fijn dat er zovelen zijn 

die de jeugdigen een warm hart toedragen. 

 

Ja, SAMEN   

en DELEN blijven bouwstenen voor geluk! 

 

Jolanda, Chris en Jo 

 

PS: Nieuwe ontwikkelingen bij Buro Lima? Volg de sociale media 

       

Stichting Vrienden van Buro Lima; Kinderen ongehinderd kind laten zijn én blijven 
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