
Jaarverslag over 2020

van

Stichting Lopend Buffet

te

s-HERTOGENBOSCH

Kaatsheuvel, 12 februari 2021

                   Inhoud:

A.  Verslag projecten 2020

1.      Organisatie

2.      Projecten 2020 Project ‘Rouw (Als de dood)’ (2017 - 2020)

Project ‘The making of’ (2017 - 2020)

Project ‘Kids Reporters’ (2019 - 2021)

B.  Financieel verslag 2020

1.      Balans per 31 december 2020

2.      Exploitatie-rekening 2020

3.      Toelichting op de balans per 31 december 2020

4.      Toelichting op de exploitatie-rekening 2020



A.   Verslag projecten 2020

1. Organisatie

Algemene informatie

De Stichting Lopend Buffet is opgericht bij notariële akte op 11-03-2015.

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 

Midden-Brabant, onder nummer 62900439.

Correspondentie-adres: Arnoud van Gelderstraat 38 te  5212 TL  's-Hertogenbosch  

Bankrelatie: Rabobank, rekeningnummer NL97RABO0302250212

De stichting heeft ten doel:

het oprichten, uitvoeren of ondersteunen van projecten in Nederland, die

een sociaal, maatschappelijk of cultureel karakter hebben

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

     het bestrijden van (verborgen) armoede op financieel, sociaal en psychisch vlak en het

Bestuur

Het Bestuur van de Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. 

De samenstelling van het bestuur in het verslagjaar is als volgt geweest:

Naam Functie

Erik Broers Voorzitter

Wayka Veldman Secretaris

Gideon Burgel

     eventueel daardoor veroorzaakte isolement;

Penningmeester

     het opzetten of ondersteunen van projecten voor de jeugd en  maatschappelijk kwetsbare mensen;

het initieren, ondersteunen of organiseren van projecten voor kwetsbare doelgroepen en jongeren.



2. Projecten 2020

Project ‘Rouw(Als de dood)’ (2017 - 2020)
Als de dood is een project waarbij een andere kijk wordt gegeven op getraumatiseerde rouw en het nemen van afscheid. Het verliezen 

van een ouder op jonge leeftijd zorgt voor een ander rouwproces dan wanneer het gaat om het verlies van een ouder op latere leeftijd. 

Het project start met een persoonlijke zoektocht van een vrouw, een jonge moeder, een journalist, die nog altijd kampt met de 

gevolgen van haar jong overleden moeder. 

Project ‘The making of’ (2017 - 2020)

"The making of " is een verhaal van een groep nieuwkomers uit verschillende landen van herkomst met allemaal een eigen 

verhaal. Maar daarnaast hebben ze ook een gezamenlijk gegeven. Ze zijn nieuw in Nederland en proberen hun leven zo goed

en zo kwaad als het gaat weer vorm te geven. "The making of" brengt door middel van een documentaire de verhalen in 

beeld die de nieuwkomers zelf verteld willen hebben en laat zien hoe de groep nieuwkomers zich beweegt in een andere 

wereld als onderdeel van de crew van de documentaire. Zij zijn zowel het onderwerp van de film als de makers van de film.  

Project ‘Kids Reporters’ (2019 - 2021)
Sinds eind november 2017 zijn we naar aanleiding van Het Bossche Kinderparlement gestart met een kinderredactie 

De Kids Reporters West. Dat bleek zo succesvol dat het inmiddels is uitgegroeid bij BBS de Kruiskamp tot een halfjaarlijkse 

training voor Kids Reporters en daarnaast in verschillende spin-offs binnen de Klup Up activiteiten zoals journalistiek, filmen 

en fotografie. Het wordt nu tijd voor een volgende stap. We willen de Kids Reporters uitbreiden tot een stedelijke redactie 

waarin alle basisscholen binnen Den Bosch worden betrokken en alle kinderen de kans krijgen mee te doen aan de Kinderredactie. 

Daarnaast willen we duurzame samenwerkingsverbanden in de wijken en met de media binnen de gemeente Den Bosch leggen. 

Het onderwijsconcept willen we ontwikkelen zodat we in de toekomst ook andere begeleiders binnen de school en uit het 

vakgebied kunnen opleiden. Het wordt tijd dat we het klaslokaal vergroten en uitbreiden naar de wijken waar de leefwereld 

van de kinderen zich afspeelt. Kinderen krijgen een duurzaam contact met hun buurtbewoners en worden zich bewust van wat er 

speelt in hun wijk en ontdekken hoe zij zelf een steentje kunnen bijdrage aan een mooie leefomgeving.  Via de Kids Reporters 

leren kinderen hun talenten op een speelse manier en in de praktijk te ontdekken en te ontwikkelen. Ze vergroten hun taalvaardigheid, 

maken kennis met mediatechnieken, worden mediawijzer, vergroten hun sociale vaardigheid en worden gestimuleerd in hun 

ondernemendheid en wereldburgerschap.



1. Balans per 31 december 2020

31-12-2020 31-12-2019
ACTIVA € €

*Materiële vaste activa

Opnameapparatuur 634 956

* Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 15.212 17.504

Rabobank, spaarrekening 18.652 34.500

Kas -

33.864 52.004

Generaal totaal 34.498 52.960

PASSIVA

* Kapitaal

Stichtingskapitaal 5.372 6.561

Exploitatiesaldo 2020, resp. 2019 -2.939 -1.189

Saldo per 31 december 2.433 5.372

* Schulden op korte termijn

Onderhanden projecten 32.055 47.578

Nog te betalen kosten 10 10

32.065 47.588

Generaal totaal 34.498 52.960



2. Exploitatie-rekening 2020

2020 2019

€ €

Opbrengsten (A) 17.329 250

Directe kosten project:

*Afschrijving opnameapparatuur 322 322

* Produktiekosten Project "The making of …" 10.565 -

* Drukkosten boek - -

* Kosten project "Rouw"(nagekomen) 0 6.606 693

Totale kosten (B) 17.493 1.015

Saldo projecten 2020, resp.2019 (A - B) -164 -715

Overige uitgaven:

* Algemene kosten -2.775 -474

Exploitatiesaldo -2.939 -1.189



31-12-2020 31-12-2019

3. Toelichting op de Balans per 31 december 2020 € €

Materiële vaste activa

* Opnameapparatuur

Aanschafwaarde 1.610 1.610

Afschrijving tot en met vorig boekjaar 654 332

Afschrijving dit boekjaar 322 322

976

Boekwaarde per 31 december 634 956

Eigen vermogen

* Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 5.372 6.561

Exploitatiesaldo 2020, resp. 2019 -2.939 -1.189

Stand per 31 december 2.433 5.372

Schulden op korte termijn

* Onderhanden projecten

Vooruitontvangen subsidie Project Kids Reporters 65.394 50.000

Vooruitontvangen subsidie Project The making of ….. - 15.000

Vooruitbetaalde kosten Project Kids Reporters -40.177 -17.422

25.217 47.578

Nog te betalen kosten Project The making of ….. 3.208

Nog te betalen kosten Project Rouw 3.630

Nog te betalen algemene kosten 10 10

32.065 47.588



4. Toelichting op de Exploitatierekening 2020
2020 2019

€ €

Opbrengsten:

Subsidies Project "The making of …" 15.000 -

Subsidies Project "Rouw" (nagekomen) 2.000 -

Sponsorbijdragen 250 250

Giften 79 50

17.329 300

Directe kosten project:

Afschrijving opnameapparatuur 322 322

Produktiekosten Project "The making of …" 10.565 -

Kosten Project "Rouw" (nagekomen) 6.606 693
17.493 1.015

Algemene kosten:

Bankkosten 193 124

Kosten website 2.267

Contributies en bijdragen - 100

Accountantskosten 250 250

Overigen 65 -
2.775 474


