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KvK: 69161259 
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In dit rapport vindt u het financieel jaaroverzicht  en een toelichting van Stichting Buurtservicepunt. 

 

Mede namens het bestuur, de raad van toezicht en alle vrijwillige cliëntadviseurs, 
 
Marjolein van Veen 
 
Manager en voorzitter van het bestuur 

  



Inkomsten 
In tegenstelling tot 2018 heeft stichting Buurtservicepunt van 2019 tot en met 2022 geen inkomsten 
door middel van fondsen kunnen werven. De reden is dat fondsen zoals het Oranje Fonds die in 2018 
een bedrag van €10.000 beschikbaar heeft gesteld, dit niet een tweede keer willen doen. Overige 
fondsen hebben de aanvraag ook al in 2018 afgewezen omdat zij bij voorkeur  een project met begin- 
en einddatum financieren, het Buurtservicepunt al te lang bestaat of omdat men de organisatie niet 
innovatief genoeg vond. Stichting Buurtservicepunt ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente 
Leeuwarden. Het betreft echter geen structurele subsidie. De subsidie moet jaarlijks worden 
aangevraagd. De voorzitter van het bestuur dient deze aanvraag jaarlijks in. 
 
 
Bij het Buurtservicepunt werken uitsluitend vrijwilligers. De manager heeft een betaalde functie, 
omdat het een functie betreft met veel taken en verantwoordelijkheden. Hiervoor is een apart 
subsidiebedrag beschikbaar gesteld door de gemeente Leeuwarden. Andere vrijwilligersorganisaties 
die ook subsidie ontvangen van de gemeente hebben ook allemaal een betaalde kracht in dienst. De 
aanvraag voor het subsidiebedrag voor het salaris wordt jaarlijks door de voorzitter van de Raad van 
toezicht bij de gemeente ingediend.  
  
 
Input 
De subsidie voor de stichting wordt besteed aan het werven en/of trainen van vrijwilligers en andere 
maatregelen die bereik en/of dienstverlening van de organisatie vergroten. Te denken valt aan: 
opleidingen en trainingen voor de medewerkers van het Buurtservicepunt, reiskostenvergoeding, 
teambuilding, kerstborrel en kerscadeau voor de vrijwilligers, representatiekosten, telefoons, 
abonnementen mobiele telefoons, onderhoud /aanschaffen van  laptops, nieuwe software pakketten, 
de hosting en beveiliging van de website (en eventueel een upgrade van de nieuwe website incl. 
database, filmpjes etc.), PR materiaal (onder andere plaatsen van advertenties in lokale media, 
promotieborden, een banner, visitekaartjes, enveloppen met logo, een nieuw ontwerp voor de 
website, folders en posters) en eventueel een printer/scanner en kantoorartikelen. 
 
Het afgelopen jaar heeft de Bieb het Buurtservicepunt ook weer gefaciliteerd, aangezien 
Buurtservicepunt inmiddels vier spreekuren op locatie in de Bieb  en in samenwerking met de Bieb 
organiseert, in het kader van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). De facilitering bestaat o.a. 
uit het verstrekken van extra laptops, inclusief software en onderhoud, het organiseren van twee 
specifieke cursussen in het kader van het IDO en een printer / scanner.  
 
Verder faciliteert de Bieb met het beschikbaar stellen van ruimtes. De manager van het 
Buurtservicepunt heeft drie dagdelen per week de beschikking gekregen over een flexibele werkplek 
in de Bieb,  omdat het Buurtservicepunt er vier spreekuren op locatie organiseert. Daar kunnen onder 
andere de intakegesprekken met nieuwe vrijwillgers en netwerkgesprekken gehouden worden. De 
medewerkers van het Buurtservicepunt kunnen ook vergaderen op deze locatie en er kunnen tevens 
cursussen georganiseerd worden.  
 
De vrijwilligers werken op locatie in de Buurtkamers. De extra  laptops, telefoons en printers voor deze 
locaties worden gefaciliteerd door Amaryllis, waarmee veel wordt samengewerkt op locatie. Het 
Buurtservicepunt betaalt jaarlijks een bedrag aan Amaryllis voor de facilitering. De koffie en thee op 
locatie worden betaald door de gemeente Leeuwarden. 
 
  



Datum: 10-02-2023    

     

     

Winst & verlies 01-01-2022 t/m 31-12-2022 (16)  
     

Code Omschrijving Verlies Winst  
4111 Loonkosten 43.076,86   

4112 Werkgeversdeel Loon 14.362,00   

4500 verzekering bestuur aansprakelijkheid 369,69   

4510 Reclame en advertenties 1.654,25   

4511 Ontwikkel kosten website 3.615,85   

4520 Representatie en verteer 387,83   

4530 Reis- en verblijfkosten 944,24   

4540 Relatiegeschenken 3.549,37   

4550 Bankkosten 227,35   

4700 Kantoorbenodigdheden 2.323,51   

4750 Telefoon en internet 1.728,96   

4751 software 40,53   

4810 Accountants- en administratiekosten 138,00   

4850 Cursussen/seminars 2.783,00   

8000 Subsidie Gemeente algemeen  36.476,63  
8010 Subsidie gemeente loonkosten  60.300,00  

 Saldo winst 21.575,19   

         
 


