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Voorwoord  
 
 
’s-Hertogenbosch, 6 maart 2018 
 
 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 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.  
 
Begin 2017 werd het theehuis op een feestelijke en officiële wijze geopend door wethouder Van Son 
van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Vanaf die datum waren onze bezoekers welkom. Eind 2017 
ontvingen wij de 2800e bezoeker, met als topdag Moederdag met 46 bezoekers! 
 
U begrijpt dat wij er trots op zijn dat zoveel mensen ons theehuis al weten te vinden. Uit de reacties 
blijkt steeds opnieuw dat onze gasten blij zijn met deze bijzondere plek, de hartelijke ontvangst door 
onze gastvrouwen, de mooie ambiance en de lekkere koffie.  
 
Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van stichting Theelicht en wordt ter informatie 
verzonden naar onze sponsoren en donateurs. Voor belangstellenden is dit jaarverslag te vinden op 
onze website. 
 
Wij wensen u veel leesplezier, 
 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 
Lia (C.C.M.) van Grinsven 
Voorzitter  
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Bestuursverslag 
 
 
Bestuurszaken: 
Het bestuur van stichting Theelicht heeft qua samenstelling in 2017 een kleine wijziging ondergaan.  
Leo Renders, in 2016 verantwoordelijk voor het bouwproces, heeft eind maart afscheid genomen en 
in april het stokje overgedragen aan Ton van der Vorst.  
 
De taken binnen het bestuur waren in 2017 als volgt verdeeld: 
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  
A.L.J. (Ton) van der Vorst, technische zaken 
 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. KVK 62870505. 
Stichting Theelicht heeft de ANBI-status. Het beleidsplan, huishoudelijk reglement en het 
vrijwilligersbeleid zijn in de zomer van 2017 geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
 
Doelstelling: 
De doelstelling van de stichting luidt als volgt: 

Het openstellen van een theehuis als (warme en sfeervolle) ontmoetingsplek voor bezoekers 
van de 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: 
De grootste activiteit was de opening van het theehuis op 26 januari 2017. Het officiële gedeelte 
vond plaats in de aula van de begraafplaats, waarna alle genodigden een kijkje namen in het 
theehuis. Daar aangekomen werd een lint doorgeknipt, de deur geopend en het glas geheven.  
 
Tijdens de Open Monumentendagen op 16 en 17 september kreeg het theehuis veel aandacht. Het 
theehuis was opgenomen in de brochure die de gemeente uitgeeft. Dat heeft in dat weekend geleid 
tot 108 bezoekers. 
 
Tijdens de jaarlijkse activiteit ‘Zielen in Gedachten’ op 4 november heeft het theehuis een plaats in 
de route op de begraafplaats ingenomen. Er werden verhalen voorgelezen onder begeleiding van 
een harpiste. Veel mensen waren ontroerd door de verhalen, de muziek en de knusse omgeving. 
 
Verder richtten wij onze aandacht vooral op het bekendheid geven aan het theehuis. 
 
Afstemming met gemeente en stichting Solamen: 
In goed overleg met de stichting Solamen is de opening voorbereid.  
De buitenruimte, waaronder bordes, beplanting en bewegwijzering zijn in 2017 door Solamen 
gerealiseerd waardoor het theehuis in de zomer in een zee van witte hortensia’s stond en ook goed 
bereikbaar was.  
 
De begraafplaats heeft vanaf december een AED. Nu het theehuis in het weekend geopend is, is ook 
dan het apparaat te gebruiken door hulpverleners.  
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Sponsoren/donateurs: 
Nog steeds kunnen wij ons verheugen in materiële en immateriële bijdragen van verschillende 
partijen. Wekelijks verse bloemen, het drukwerk en de lay-out van documenten, het zijn een paar 
voorbeelden van ondersteuning die geheel belangeloos zijn aangeboden. Achterin dit jaarverslag 
vindt u een compleet overzicht van degenen die dit theehuis mogelijk maken/maakten. 
 
Communicatie: 
Om het theehuis bekendheid te geven is dit jaar actief de publiciteit gezocht. Dit leidde o.a. tot 

- een interview met beeldopnamen door Omroep Brabant met speciale aandacht voor de 
muurschilderingen; 

- een tweetal artikelen in het Brabants Dagblad in januari, rondom de opening; 
- aandacht voor het theehuis in het Stadsblad Den Bosch, in de Bossche Omroep, op de 

website van De Rosbode en in het wijkblad Peperpraat; 
- een artikel in het tijdschrift voor funerair erfgoed, Terebinth. 

Een aantal van deze publicaties is terug te vinden op onze website (www.theelichtorthen.nl). 
 
In 2017 verscheen tweemaal een nieuwsbrief, die digitaal werd verzonden aan al onze begunstigers 
en overige contacten. De nieuwsbrief is ook op de website geplaatst.  
 
De eigen facebookpagina werd met regelmaat van nieuwtjes voorzien en bereikte veel mensen. 
 
Technische zaken: 
Het theehuis is goed geoutilleerd, echter de akoestiek laat te wensen over. Advies is gevraagd aan 
een aantal partijen en er is een geluidmeting uitgevoerd. Dat heeft er toe geleid dat in december 
besloten is plafondplaten aan te laten brengen door een gespecialiseerd bedrijf.  
 
Vrijwilligers: 
In 2017 werd gestart met 25 gastvrouwen. Aan het einde van het jaar was de groep iets kleiner: 23 
personen. Er is een wachtlijst met gegadigden. De ontvangst van de bezoekers in een gastvrije sfeer 
wordt als de belangrijkste taak van de gastvrouwen gezien, met aandacht voor behoefte aan een 
gesprek. Daarnaast zijn andere werkzaamheden, zoals het schoonhouden van het theehuis, het 
verzorgen van de wekelijkse verse bloemen en de logistieke afhandeling bij openen en sluiten van 
het theehuis zorgvuldig uitgevoerd. Een aantal vrijwilligers heeft haar takenpakket uitgebreid met 
o.a. het inroosteren van de diensten, het bijhouden van verjaardagen, een extra periodieke 
schoonmaakbeurt en de inkoop.  
 
Om de samenwerking te bevorderen en de contacten tussen het bestuur en de vrijwilligersgroep te 
onderhouden zijn er in 2017 drie vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd.  Ideeën en suggesties 
werden uitgewisseld en knelpunten besproken. Terugkerend thema is het streven naar een optimale 
gastvrijheid. Voeling krijgen met de rol van gastvrouw en de dagelijkse gang van zaken stonden in dit 
eerste jaar centraal.  
 
Op 28 november werd een informeel vrijwilligersuitje met bestuur en gastvrouwen georganiseerd 
met rondleiding en lunch in De Gruyterfabriek in ’s-Hertogenbosch. Iedereen was hierover zeer 
enthousiast.  

http://www.theelichtorthen.nl/
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Aan het eind van het jaar is door de vrijwilligerscoördinator met alle gastvrouwen persoonlijk een 
evaluatiegesprek gevoerd met drie onderwerpen als leidraad:  

- de persoonlijke bevindingen (motivatie) 
- het contact met de gasten  
- de organisatie 

 
Resultaat: de meerderheid van de gastvrouwen is tevreden tot zeer tevreden over de uit te voeren 
taken/werkzaamheden in het theehuis. Zowel de positieve reacties van de bezoekers als de 
contacten met de bezoekers dragen er voor een belangrijk deel aan bij dat de motivatie groot is om 
op de ingeslagen weg verder te gaan. De ondersteuning vanuit de organisatie voldoet aan de 
verwachtingen. Er wordt uitgekeken naar continuering van de prettige samenwerking. 
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Financieel jaarverslag 
 
 
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2017  
 
Baten   Stichting Theelicht   Lasten 

              

 2017 2016    2017 2016 

        

Donateurs 2875 32332   Exploitatiesaldo -7331 4557 

Verkopen 5388       

     Algemene kosten 1134 154 

     Websitekosten 395 412 

     Secretariaatskosten 0 201 

     Inventaris 2427 5409 

     Bouwkosten 9812 21600 

     Inkoop consumptie 1826 0 

        

        

        

Totaal 8263 32332   Totaal 8263 32333 

 

Toelichting Staat van baten en lasten 
 
Algemeen: 
De stichting is verheugd te kunnen melden dat zij financieel gezond is. Het jaar 2017 was evenals 
2016 een jaar van investeren.  
 
Baten: 
Donateurs: in 2017 heeft de stichting de nog toegezegde donaties ontvangen. Tevens zijn de 
bijdragen van de Vrienden van Het Theelicht in de post donateurs opgenomen. 
Verkopen: de getoonde opbrengst verkopen (omzet) bestrijkt een periode van 11 maanden. De 
gemiddelde omzet per week (5 dagen geopend) bedraagt ongeveer € 125,--. 
 
Lasten:  
Het exploitatieresultaat over 2017  is -/- € 7.331,--.  In 2017 heeft de stichting de volledige 
verbouwing afgerond en alle daarmee samenhangende kosten betaald. Omdat bijna alle kosten aard- 
en nagelvaste posten betreffen, zijn deze investeringen niet geactiveerd maar direct ten laste van de 
reserves gekomen. De reserves waren eind 2016 ruim € 17.000,-- en daarmee ruim voldoende om de 
inventaris- en bouwkosten van ruim € 11.600,-- te kunnen betalen.  
 
Algemene kosten: de algemene kosten zijn t.o.v. 2016 met bijna € 1.000,--  gestegen. Eenmalig zijn 
de kosten van de opening van het theehuis. Daarnaast betreft het hier verzekering- en bankkosten. 
Websitekosten: kosten voor onderhoud van de website. 
 
Inventaris- en bouwkosten: in 2017 zijn de investeringen in de inventaris en de bouw afgerond. De 
kosten van inventaris zijn niet geactiveerd en komen evenals de bouwkosten direct ten laste van de 
reserves/het exploitatieresultaat.  
 
Inkoop consumpties: het betreft hier de inkoop van koffie,  thee en versnaperingen. Tevens zijn in 
deze post de onderhoud- en toiletartikelen opgenomen.  
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Balans per 31-12 2017 

 
Baten   Stichting Theelicht   Lasten 

              

 2017 2016    2017 2016 

        

Vaste activa     Vaste passiva   

        

Inventaris 5409 5409   Eigen vermogen 10249 17580 

        
Vlottende 
activa     Vlottende passiva   

        
Te vorderen 
BTW  5395   Af te dragen btw 7  

Liquiditeiten 4847 6776      

        

        

        

Totaal 10256 17580   Totaal 10256 17580 

 
 

Toelichting Balans  
 
Inventaris: 
Slechts een klein deel van de inventarisinvesteringen is geactiveerd.  De opgevoerde waarde van de 
inventaris is hetzelfde als in 2016.  Er wordt niet afgeschreven. 
 
Eigen vermogen: 
Het eigen vermogen bedroeg per 31-12-2016 € 17.580,-- . Het eigen vermogen is per 31-12-2017 
gedaald naar € 10.249,--.  Dit bedrag kwam tot stand door het negatieve exploitatiesaldo van  
€ 7.331,-- ten laste van het vermogen per ultimo 2016 te brengen. 
 
Vooruitblik 2018: 
Zoals uit de balans blijkt bedroeg de liquiditeitspositie per 31-12-2017 ruim € 4.800,-- . 
In 2018 zal er nog een significante investering plaatsvinden. Het betreft hier de aanpassing van de 
akoestiek van het theehuis.  
 
De stichting heeft zich ten doel gesteld om ten minste € 2.500 ,-- aan liquiditeiten als buffer aan te 
houden. Deze liquiditeiten kunnen dan worden ingezet bij onverwachte grote uitgaven. Deze 
doelstelling is per 31-12-2017 gerealiseerd.  
 
De prognose van zuivere exploitatie (dus inkomsten minus kosten zonder significante investeringen) 
wordt in 2018 op circa € 1.000,-- geprognosticeerd. Naar verwachting zal de liquiditeitsdoelstelling 
ook per ultimo 2018 ruimschoots worden gerealiseerd. 
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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   
Kunstenaar Hanneke Gommers  
Hageheldstudio’s Grafische Vormgeving  
Hybride Media 
Jaspers Cleaning Products 
Kantoorvakhandel Mettrop  
Kerver Interieurbouw  
K.I.B - Renders Interieurbouw  
Klopper & Kramer Uitvaartzorg 
IlCaffé  
Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch  
Van Lanschot ‘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  
Terebinth, stichting voor funerair erfgoed 
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 


