
Toelichting op en van Stichting BuitenZinnig over het jaar 2019 

 

Balans en Winst- en Verliesrekening 

Kans fonds 

Van het Kans fonds hebben we in juni 2018 €10.000,00 gekregen voor de aanschaf van een 

professionele keuken welke door onze deelnemers intensief wordt gebruikt. De balans laat 

een tekort zien van €1.695,57 hetgeen voortkomt uit het bestellen van een extra unit. Dit 

tekort is vanuit onze rekening courant afgerekend. 

Prins Bernhard Cultuurfonds 

Uit het “Van Langen fonds” krijgen we een bedrag van €10.000,00 te gebruiken voor 

vegetatie en gereedschappen. Het bedrag wordt achteraf betaald en staat dus, met 

inmiddels een geboekt bedrag van €11.952,49 als activa op de balans. Inmiddels is de 

procedure gestart om het bedrag vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds uitbetaald te 

krijgen. 

Oranjefonds/Calibrisfonds 

Vanuit deze fondsen krijgen we een bedrag van totaal €25.000,00 voor de aanschaf van een 

kas. In het boekjaar is alvast een bedrag van €18,750,00 overgemaakt op onze rekening 

courant. De aanschaf van de kas is door allerlei oorzaken met nog minimaal één jaar 

uitgesteld.  

Inkomsten/donaties 

Doordat we deelnemers vanuit onder meer participatie en dagbesteding begeleiden krijgen 

we hiervoor een vergoeding vanuit enerzijds de Gemeente Dordrecht (participatie 

€4.231,60), anderzijds vanuit Werkvisie de Hoop (dagbesteding €24.427.75). Voorts zijn er 

mooie donaties binnengekomen vanuit bedrijven en particulieren. 

De inkosten uit de verkoop (donatie) van producten welke we zelf maken zijn negatief 

hetgeen te maken heeft met de noodzakelijke investeringen en de lage opbrengst. Het gaat 

ons om de dagbesteding waaruit we inkomsten genereren.   

Conclusie  

De financiële situatie van Stichting BuitenZinnig is gezond. De investeringen die we moeten 

doen, blijven duidelijk achter, dit is echter ingecalculeerd. Afgelopen jaar hebben we te 

horen gekregen dat we van het terrein van De Hoop waar we inmiddels ruim 2,5 jaar bezig 

zijn met het realiseren van een VoedselBos/ProefTuin weg moeten. De Hoop gaat grond 

verkopen en zelf bouwen. Inmiddels zijn we met de Gemeente Dordrecht en de Provincie 

Zuid-Holland verkennend bezig, voor een nieuwe locatie op het Eiland van Dordrecht. Op 

een nieuwe locatie komen we voor grote kosten te staan. Dit betekent dat we, doordat er 

een mooie financiële buffer is opgebouwd straks een goede doorstart kunnen maken. 
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