
Van:  Het bestuur van Stichting BuitenZinnig 

Datum:  Februari 2022 

 

Betreft: Toelichting op de financiën van Stichting BuitenZinnig over het jaar 2021 

 

Algemeen 

Medio december 2020  

Medio december 2020 hebben we via een interventie van de Gemeente Dordrecht onze 

intrek genomen in een gedeelte van een leegstaande school aan de Dr. L.L. Zamenhoflaan 27 

Door enerzijds de problemen met De Hoop maar anderzijds de ophanden zijnde Corona 

problematiek zijn we blij met deze tijdelijke locatie. Hier kunnen we tot de zomervakantie 

van 2023 blijven. Inmiddels wordt gezamenlijk mat de Gemeente Dordrecht gezocht naar 

een andere liefst permanente locatie. 

Louisa en Cannemanspolder 

Direct nadat we gehoord hadden dat we weg moeten van het terrein van De Hoop zijn we in 

overleg met de Gemeente Dordrecht en de Provincie Zuid Holland gestart met een 

verkenning voor een plek voor het VoedselBos in de Louisa en Cannemanspolder op het 

Eiland van Dordrecht.  

Nieuwbouw 

Als we naar de Louisa en Cannemanspolder gaan zullen we moeten gaan bouwen. Dit kost 

enorm veel geld. Dit is ook de reden 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.  

 

Balans en Winst- en Verliesrekening 

De balans laat een batig saldo zien van € 163.852. 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. 

Enige opmerkingen over de winst- en verliesrekening zijn nader uitgewerkt in de posten 

hieronder: 

Nederland Zoemt 

Een post van € 1.287 euro welke besteed is aan vruchtbomen welke inmiddels in 2022 is 

betaald door het Zuid-Hollands landschap. 

Vrijwilligersvergoeding onbelast 

In middels zijn we gestart om voor de stabiele aanwezige vrijwilligers een onbelaste 

vrijwilligersvergoeding uit te keren. Enerzijds omdat de stichting het bezit heeft voor 

voldoende liquide middelen, anderzijds is het een waardering voor de vrijwilligers crew om 

de moraal hoog te houden. 



Inkomsten uit Participatie 

We mochten het afgelopen jaar zo’n 15 participanten begeleiden, hiervan zijn er enkelen 

doorgestroomd naar betaald werk. De inkomsten over 2021 waren € 34.849. 

Inkomsten uit dagbesteding WMO 

De inkomsten uit dagbesteding waren € 15.000. Dit behoeft enige uitleg. 

Vanaf 1 november 2020 is Stichting BuitenZinnig onderaannemer van Plug-in@Work. Per 1 

augustus 2021 is Plug-in gestopt € 15.000 is door Plug-in als gift door de eigenaar van Plug-in 

overgemaakt naar onze stichting. Er staat op 31 december 2021 nog een te betalen bedrag 

open van € 13.000. Plug-in is niet meer in staat dit bedrag te betalen. 

Per 1 augustus 2021 heeft Profila de zaken van Plug-in overgenomen. Het tegoed over de 

periode 1 augustus t/m 31 december 2021 is € 26.636, deze is inmiddels in 2022 

overgemaakt. 

Inkomsten uit dagbesteding ASVZ 

Vanaf januari 2021 hebben we een contract met ASVZ om mensen met een verstandelijke 

handicap te begeleiden in de dagbesteding. De inkomsten over 2021 waren € 34.360. 

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.  

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 


