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Voorwoord

’s-Hertogenbosch, 26 maart 2017

Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van stichting Theelicht. De stichting stelt zich ten doel met een
theehuis een warme en sfeervolle ontmoetingsplek te creëren voor bezoekers van begraafplaats
Orthen. Middels dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over haar activiteiten van het
afgelopen jaar.
Heel 2016 stond in het teken van het verbouwen en inrichten van het voormalig mortuarium tot een
theehuis. Daarnaast zijn vrijwilligers geworven die zich als gastvrouw/gastheer willen inzetten voor
het theehuis. Deze groep bestaat inmiddels uit ruim 25 personen.
Eind 2016 was het gebouwtje gereed zodat vol trots de uitnodigingen de deur uit konden voor de
officiële opening begin 2017. Vanaf nu richten wij ons volledig op het bekend maken van deze
ontmoetingsplek en de dagelijkse gang van zaken in het theehuis.
Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van stichting Theelicht en zal ter informatie worden
verzonden naar onze subsidieverstrekkers en sponsoren/donateurs. Voor belangstellenden is dit
jaarverslag te vinden op onze website.
Ik wens u veel leesplezier.

Namens het bestuur,

Lia (C.C.M.) van Grinsven
Voorzitter
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Bestuursverslag

Bestuurszaken:
Het bestuur van stichting Theelicht was qua samenstelling in 2016 gelijk aan dat van 2015.
De taken binnen het bestuur zijn in 2016 herschikt:
Dr. C.C.M. (Lia) van Grinsven, voorzitter
Drs. J.L.M. (Jaap) de Nijs, penningmeester
H.H.M. (Hedwig) van Grinsven, secretaris
Y.E. (Yvonne) Dijkstra, vrijwilligerscoördinator
L.H.M. (Leo) Renders, bouwcoördinator
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. KVK 62870505.
Vanaf begin 2016 heeft stichting Theelicht de ANBI-status. Er is een huishoudelijk reglement
opgesteld; tevens is invulling gegeven aan het vrijwilligersbeleid.
Doelstelling:
De doelstelling van de stichting luidt als volgt:
Het openstellen van een theehuis als (warme en sfeervolle) ontmoetingsplek voor bezoekers
van begraafplaats Orthen waar zowel binnen als buiten een kop thee/koffie of glas frisdrank
genuttigd kan worden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Activiteiten:
In 2016 is het voormalig mortuarium op de begraafplaats gerestaureerd in opdracht van de
gemeente ’s-Hertogenbosch. Hierna heeft stichting Theelicht de interne verbouwing en inrichting ter
hand genomen op basis van de plannen die in 2015 waren ontwikkeld. Eind 2016 was het theehuis
gereed om in gebruik te worden genomen.
In de loop van het jaar zijn vrijwilligers geworven. Deze vrijwilligers zijn in een aantal bijeenkomsten
voorbereid op hun toekomstige taak als gastvrouw/gastheer.
Tijdens de jaarlijkse activiteit ‘Zielen in Gedachten’ zijn aan bezoekers van de begraafplaats flyers
uitgereikt om bekendheid te geven aan het toekomstige theehuis.
Afstemming met gemeente en stichting Solamen:
Begin 2016 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen stichting Theelicht en de stichting
Solamen.
Het gehele jaar stond in het teken van overleg en afstemming over restauratie en verbouwing.
In bouwvergaderingen werd met regelmaat de voortgang besproken. Hierbij waren aanwezig
vertegenwoordigers van de gemeente, stichting Solamen, stichting Theelicht en de aannemer.
Over de inrichting van de buitenruimte, waaronder bordes, bewegwijzering en beplanting zijn
afspraken gemaakt met de stichting Solamen. Ook werd in goed overleg de officiële opening
voorbereid.
De vrijwilligersbijeenkomsten vonden plaats in de aula van de begraafplaats.
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Sponsoren/donateurs:
Eind januari was het bedrag bijeen voor de interne verbouwing. Middels brieven en sponsorpakketten is nog aanvullende financiering vergaard voor de inrichting. Enkele personen zijn ‘Vriend
van Het Theelicht’ geworden door de toezegging jaarlijks een bedrag over te maken. In de bijlage is
een overzicht opgenomen van alle begunstigers.
Communicatie:
Begin 2016 is een nieuw logo ontwikkeld dat qua beeldmerk aansluit bij de ramen in het mooie
gebouwtje en het begrip ‘samen’ symboliseert.
Er is een website ontwikkeld waarop alle relevante stukken worden gepubliceerd. Ook zijn steeds
actuele foto’s toegevoegd om de buitenwereld een beeld te geven van de vorderingen. Stichting
Theehuis heeft een eigen facebookpagina; een link naar deze pagina treft u aan op onze website.
In 2016 verscheen twee maal een nieuwsbrief die digitaal werd verzonden aan al onze begunstigers
en overige contacten. Op die manier werden alle betrokkenen op de hoogte gehouden.
Omroep Brabant heeft in het najaar een filmpje gemaakt van het theehuis in wording dat op hun site
is geplaatst.
Vrijwilligers:
In 2016 hebben 25 vrijwilligers zich gemeld om als gastvrouw/gastheer toekomstige bezoekers te
ontvangen. De werving is o.a. gedaan via Platform 073 van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Er zijn
veel bruikbare adviezen ontvangen van de projectleider van Mooi zo Goed zo van de stichting Divers.
Met alle vrijwilligers zijn kennismakingsgesprekken gevoerd, waarna met ieder van hen een
vrijwilligersovereenkomst is gesloten.
Er is voor de vrijwilligers een handboek ontwikkeld dat als handvat dient voor de dagelijkse gang van
zaken in het theehuis.
Ter voorbereiding op de opening is door een van de vrijwilligers een planningssysteem ontwikkeld.
Deze vrijwilliger zal in de toekomst de dagelijkse inzet van de gastvrouwen/gastheren coördineren.
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Staat van baten en lasten over het boekjaar 2016
Stichting Theelicht

Baten

Donateurs

Totaal

2016

2015

32332

8508

32333

8508

Lasten
2016

2015

4557

7474

Algemene kosten
Website kosten
Secretariaatskosten
Inventariskosten
Bouwkosten

154
412
201
5409
21600

475
559

Totaal

32333

8508

Batig saldo

Toelichting Staat van baten en lasten over het boekjaar 2016
Baten:
In 2016 hebben meerdere donateurs die in 2015 hebben toegezegd te doneren ook daadwerkelijk
hun bijdrage overmaakt. Daarnaast heeft in 2016 nog een aantal nieuwe donateurs zich
gecommitteerd. In deze post zijn ook de giften van de Vrienden van het Theehuis opgenomen.
Lasten:
Algemene kosten: betreft voornamelijk bankkosten en kosten E-Herkenning
Websitekosten: kosten voor onderhoud website
Secretariaatskosten: kantoorartikelen en portokosten
Inventariskosten: betreft de niet aard- en nagelvaste inventaris zoals o.a. servies, meubilair en
koffiezetapparaat.
Bouwkosten: de zuivere aard- en nagelvaste verbouwingskosten inclusief keuken en natte ruimtes
(toiletten).
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Balans per 31-12 2016
Bezittingen

Stichting Theelicht
2016

2015

vaste activa
Inventaris

2016

2015

17440

7474

Af te dragen BTW

0

217

0

43

17440

7734

Vaste passiva
5409

Eigen vermogen

Vlottende activa

Vlottende passiva

Te vorderen BTW

5255

106

Liquiditeiten

6776

7628

Crediteuren

17440

7734

Totaal

Totaal

Schulden

Toelichting balans:
Deze balans is tot stand gekomen volgens de kasmethode. In 2016 is het mortuarium voor 90%
gerenoveerd. In de eerste maand van januari 2017 volgt de resterende 10%. De verbouwingskosten zijn
opgenomen op de staat van baten en lasten. Deze verbouwingskosten zijn in de balans niet
geactiveerd. Dat wil zeggen dat deze verbouwing als bezit niet op de balans is opgenomen. Wel zijn
opgenomen de kosten van de aanschaf van de inventaris. Dit bezit wordt gewaardeerd tegen de
aanschafwaarde.
Eigen vermogen:
Het eigen vermogen bedroeg per 31-12-2015: € 7.474,--. Het eigen vermogen is per 31-12-2016
gegroeid met € 9.966,-- naar € 17.440,-- . Dit bedrag komt tot stand door het batige saldo van
€ 4.457,-- en de waarde van de inventaris van € 5.409,-- bij het vermogen per 1-1-2016 op te tellen.
Vooruitblik 2017:
In 2017 zal de verbouwing in januari geheel worden afgerond. Naar verwachting zullen de liquiditeiten
in het eerste halfjaar tot nihil dalen als gevolg van de voorgenomen investeringen. Het eigen vermogen
zal dan alleen nog bestaan uit de inventaris en circa € 5.000,-- bedragen.
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Overzicht donateurs
Onderstaande subsidiegevers, bedrijven en particulieren droegen Het Theehuis vanaf de oprichting een warm hart toe,
zowel financieel als in natura. Wij zijn hen hier zeer erkentelijk voor!

Aannemersbedrijf M.P. Drijvers B.V.
Bakkerij Jan de Groot
Bernadette Notten – decor-interieur
Boekhandel Heinen
Boekhandel de Omslag
Bijnen Uitvaartverzorging
Canon Nederland B.V. ’s-Hertogenbosch
Congregatie dochters van Maria en Joseph, Zusters van de Choorstraat
Congregatie Zusters van Liefde
Coöperatie Dela
Ernes Project- en Woningstoffering
Flexline Interieurbouw
Floor Projects
Gebr. Krol, de Vis- en Palingkoning
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Hanneke Gommers
Hageheldstudio’s Grafische Vormgeving
Kantoorvakhandel Mettrop
Kerver Interieurbouw
K.I.B - Renders Interieurbouw
Klopper & Kramer Uitvaartzorg
IlCaffé
Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch
Lions Club ’s-Hertogenbosch
Monique de Kleijn Bloemsierkunst met Stijl
Mr. Paul de Gruyter Stichting
Opticien de Haas
Oranje Fonds
Pasman Stichting
Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch
Rabobank ’s-Hertogenbosch
Deco-Visie Den Bosch B.V.
Stedelijke Hulpgroep Rouwbegeleiding
Stichting Divers
Stichting Solamen
Technische Unie - ’s-Hertogenbosch
Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
Van Hooff Natuursteen
Verhagen Interieurbouw
Vrienden van Stichting Theelicht en particulieren
Webmoods - webdesign en promotiematerialen
Wijkplein Oost
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