
Van:  Het bestuur van Stichting BuitenZinnig 

Datum:  Februari 2021 

 

Betreft: Toelichting op de financiën van Stichting BuitenZinnig over het jaar 2020 

 

Algemeen 

Soap “De Hoop” (nader te noemen DH) 

Medio februari 2020 hebben we te horen gekregen dat we weg moeten op het terrein van 

DH. We zijn in maart 2018 begonnen op het terrein met het idee ongeveer 5 Ha VoedselBos 

te realiseren. Ruim twee jaar hebben we veel geld geïnvesteerd zelfs hebben we 

vergunningen aangevraagd om te mogen bouwen. Via de Gemeente Dordrecht hebben we 

te horen gekregen dat DH in december 2018 een zienswijze had ingediend om het volledig 

grondgebied van DH” te bebouwen. Enerzijds door grond te verkopen anderzijds om zelf te 

gaan bouwen. Dit is nooit met BuitenZinnig gecommuniceerd, met als gevolg een verliespost 

van totaal ongeveer 80.000 euro en niet betaalde rekeningen van 25.000 euro. Verder ruim 

30.000 gewerkte uren door alle bij BuitenZinnig betrokken medewerkers en deelnemers. 

Voor wat betreft schadeloosstelling is DH niet genegen ons enigszins tegemoet te komen.  

Het is zelfs maar de vraag, ondanks de toezegging van de bestuurder van DH dat hij garant 

zou staan voor het bedrag van 25.000 euro als BuitenZinnig dit bedrag moet terugbetalen 

aan het Oranjefonds. 

Kortom een enorme schadepost voor Stichting BuitenZinnig. 

1 oktober 2021 

We moeten op 1 oktober 2021 weg zijn van DH. Deze datum is bijzonder ongunstig in 

verband met de vegetatie die is aangeplant. Dit zou betekenen dat we voor 1 april 2021 alles 

uit de grond moeten hebben. Het is namelijk niet mogelijk in de zomerperiode bomen en 

struiken te verplaatsen. Dit probleem is we voorgelegd aan Dhr. de Gruijter, hierop is echter 

niet ingegaan. We moeten gewoon wegwezen op 1 oktober 2021.  

Louisa en Cannemanspolder 

Direct nadat we gehoord hadden dat we weg moeten van DH zijn we in overleg met de 

Gemeente Dordrecht en de Provincie Zuid Holland bezig geweest met een mooie locatie van 

het VoedselBos in de Louisa en Cannemanspolder. Recent is deze locatie vervallen in ver 

band met het aanwezig zijn van een zgn. “hogedruk gasleiding” met een 100% 

letaliteitsgrens van 215m. Het inpassen van een voor ons noodzakelijk gebouw voor onder 

meer dagbesteding bleek uiteindelijk niet mogelijk. Thans zijn we samen met de Gemeente 

Dordrecht opnieuw gestart met een locatie onderzoek.  

Dr. L.L. Zamenhoflaan 27 

Door enerzijds de problemen met DH maar anderzijds de ophanden zijnde Corona 

problematiek hebben we via de Gemeente Dordrecht medio december een tijdelijke 

beschikking gekregen van een deels leegstaande school aan de Noordendijk (Dr. L.L. 

Zamenhoflaan 27). Hier kunnen we in ieder geval blijven tot 1 december 2021 inmiddels 

wordt onderzocht of dit langer kan of er een andere tijdelijke voorziening is. 



Nieuwbouw 

Het moge duidelijk zijn dat Stichting BuitenZinnig momenteel alles in het werk stelt om zijn 

financiële positie zoveel als mogelijk te verbeteren. We moeten immers voldoende liquiditeit 

hebben om straks eventueel nieuwbouw te gaan realiseren. De balans laat een batig saldo 

zien van 86.329 euro. Met als opmerking dat hierin een bedrag zit van 18,750,00 euro als 

voorschot op het bedrag van 25.000 euro, wat mogelijk moet worden terugbetaald aan het 

Oranjefonds. 

 

Balans en Winst- en Verliesrekening 

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 is inmiddels door het 

Prins Bernhard Cultuurfonds aan ons uitbetaald. 

Oranjefonds/Calibrisfonds 

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

kas. In het boekjaar 2019 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 in 2019 zijn samengegaan met Werkvisie DH. Zijn er geen facturen meer 

gestuurd voor de begeleiding van onze deelnemers voor dagbesteding. Werkvisie zou onze 

exploitatielasten en de investeringen betalen. Werkvisie heeft verzuimd dit te doen met een 

totale schadepost van ongeveer 25.000 euro.  

Gelukkig hebben we met hulp van de Matchingsunit en de Sociale Dienst Drechtsteden de 

participatiegelden kunnen terugdraaien hetgeen een bedrag geeft van 16.828 euro.  

Verder aan donaties 3.000 euro, verkopen 1.600 euro en BBL-stage 3.600 euro. 

Plug-in@work (PI) 

Op 1 november heeft Werkvisie de samenwerking met Stichting BuitenZinnig beëindigd. Dit 

heeft ertoe geleid dat we in PI een nieuwe samenwerkingspartner hebben gevonden. PI 

heeft een contract met de Sociale Dienst Drechtsteden voor Dagbesteding, BuitenZinnig 

heeft een contract voor Participatie zo kunnen over en weer als onderaannemer van elkaar 

gebruik maken en de gelden onderling overmaken.   

Conclusie  

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

doen, blijven achter maar dit is ingecalculeerd. Op een nieuwe locatie komen we voor hoge 

kosten te staan. Dit betekent doordat er een mooie financiële buffer is opgebouwd we straks 

een goede doorstart kunnen maken. 

 

Hans van de Velde 

Voorzitter, Stichting BuitenZinnig 


