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Bestuur
Bouwen aan en vertrouwen in de toekomst, de thema’s van
2018 en 2019. Door in te zetten op de zichtbaarheid en
herkenbaarheid van LOB: vernieuwing van de website,
aantrekkelijke vormgeving van het jaarverslag, het
verzamelen van de persoonlijke verhalen van de blauwe
vogels en onder de aandacht brengen via persberichten, het
organiseren van acties en het versterken van het bestuur.
Bewijzen dat de blauwe vogels vertrouwen hebben in de
toekomst.

Acties
De kaartenactie van de Maurice Maeterlinckschool, de
sponsoracties ten behoeve van het Zomerkamp, de
onvoorwaardelijke steun van Wereldwijd voor Kinderen en
het bestuur van het Apostolisch Genootschap, het
schitterende Zomerkamp, de duurzame stroom giften van
trouwe donateurs en gemeenschappen, de Winterfair van De
Witte Vogel, stages voor Tunesische blauwe volgels, Een
greep uit de acties in 2018 en 2019 uitgevoerd. Een rijk beeld
van wat positieve en optimistische energie teweeg kan
brengen.

Verbinding
Een prachtig beeld: de houten brug gebouwd door Tunesische
blauwe vogels van de accommodatie voor het Zomerkamp
(Hammamet) naar het strand. De weg naar het strand op deze
wijze geplaveid, een geweldige verbetering!!! Hoe kan
“verbinding” beter in beeld worden gebracht. Verbondenheid
van blauwe vogels waar ook ter wereld, met elkaar werkend
aan een betere toekomst voor kinderen en jongeren met een
meervoudige beperking en … onbeperkt talent. Wie daar oog
en oor voor heeft, werkt aan betere wereld voor alle mensen.

PR
De PR-brainstorm in de herfstvergadering 2018 van het
bestuur leverde ook het idee “het verhaal van de blauwe
vogels te vertellen in de vorm van persoonlijke belevingen”.
Dit idee is in 2018 uitgevoerd en leverde een kleurrijk boeket
op van persoonlijke verhalen uit de wereld van de blauwe
vogels. In 2019 is een PR commissie in het leven geroepen om
de kanalen van LOB te onderhouden.

Een bijzondere vergadering op een bijzondere locatie. Zo
begon het jaar 2018 voor het bestuur. Uit het verslag n.a.v. die
vergadering de woorden: “we hebben samen gelachen en
genoten. Even ontspannen in het volle leven. Het was goed
om zo samen te zijn...”. In deze vergaderingen en de
bijeenkomsten die volgden in 2018 en 2019 het onderwerp:
“De toekomst van LOB”. Vragen van het type: “Hoe kan de
identiteit van LOB worden geborgd en versterkt?” Hoe kan de
verbinding met de doelgroep blijven?” Hoe ontwikkelt LOBT
zich?” komen in de dialoog over dit onderwerp voorbij. In
2018 is het bestuur uitgebreid door de komst van Jeannette
Gelauf. Zij zal op een nader te bepalen moment de plek van
John v.d.Linden in het bestuur overnemen. Haar jarenlange
ervaringen met de doelgroep, haar denkkracht en warme
persoonlijkheid versterken de waarden van LOBN in
toekomstig perspectief. Ook in 2018 het droevige bericht van
het overlijden van Annette C. Mallon, de ontwerpster van het
prachtige logo van de blauwe vogels, een warme en blijvende
herinnering aan haar.

Financiën
In de aprilvergadering van 2018 sprak het bestuur o.a. over
het beleid inzake het vaststellen van de jaarrekening.
Presentatie van de jaarrekening in ANBI-formaat, eigentijdse
vormgeving van woorden & cijfers, “grote” sponsoren vooraf
informeren over de wijze van verantwoorden..., een drietal
belangrijke uitgangspunten ter verrijking van de jaarrekening
en ter verhoging van de leesbaarheid.

Wat kwam er aan geld binnen?
Donaties
Landbouwproject

Totaal

2018

2019

€40.758

€82.863*

€1.141

€1.241

€41.899

€84.077

Wat gaven we aan geld uit?
Algemeen
Reis- en verblijf
Landbouwproject
Zomerkamp
Support instanties
Stages
Representatie
Totaal

2018

2019

€5.952

€6.644

€11.205

€11.806

€2.434

€2.055

€17.760

€18.681

€2.890

€5.964

€724

€1.924

€1.937

€501

€42.902

€47.576

Zomerkampen
De zomerkampen 2018 en 2019 waren een groot succes. Het
strand, en dan met name de zee, blijft voor de kinderen
favoriet. In de middag waren er workshops en animatie met
een didactische insteek voor de kinderen en overdracht van
expertise aan plaatselijke begeleiders. op veel gebieden
worden de verantwoordelijkheden steeds meer gedeeld door
Nederlandse en Tunesische vrijwilligers; het voorbereiden van
workshops, de EHBO, logistiek en organiseren van spel en
animatie. In 2018 en 2019 waren er meerdere avonden met
animatie. Zoals het 'uit eten gaan' op het terrein, met pizza en
speciale aankleding en een theatervoorstelling, Belle en het
Beest, georganiseerd door een professionele theatermaker.

Balans & Liquide middelen

Activa

2018

2019

Grond

€14.275

€14.275

Hangar

€25.224

€23.978

€3.000

€3.000

Kas

€25.144

€61.184

Totaal activa

€67.643

€102.436

2018

2019

€67.343

€102.436

€300

€0

€67.643

€102.436

Liquide middelen

2018

2019

Vervoersmiddelen

Passiva
Eigen vermogen
Transitorische passiva
Totaal passiva

€-1.003

€36.501

Betaalrekening NL

€14.936

€5.115

financiering

€-632

€-462

Spaarrekening NL

€8.056

€53.559

Afschrijving

€-1.246

€-1.246

Tunesische kas

€2.152

€2.509

Saldo boekjaar

€-2.882

€34.794

Totaal

€25.144

€61.184

Lopend saldo

*In 2019 ontving LOB een indrukwekkende nalatenschap. De cijfers inzake de donaties in 2019 maken dit zichtbaar en
verklaren het verschil met de omvang van de donaties in 2018.

