
Jaarverslag Boudewijn Struijk Foundation 'vrienden van de stichting BBD' 
 
 
Hoofdstuk 1 Inleiding 
Het jaarverslag 2019 geeft inzicht in de activiteiten van de stichting, waarom de stichting deze 
activiteiten ontplooit en de toekomstplannen. 
 
1.1 Organisatie 
De Stichting Boudewijn Struijk Foundation 'vrienden van de stichting BBD' heeft een bestuur dat 
bestaat uit drie personen: 
– Drs. Bouwe van der Plas (voorzitter) 
– Lotte Bode (secretaris) 
– Drs. Leon Fleuren (penningmeester) 
 
De stichting is op 31 maart 2017 gehuisvest aan de Esperantostraat 160, 2518LH te Den Haag 
 
1.2 Doel 
De stichting heeft als doel donaties, giften en overige bijdragen te verwerven, die ten goede komen 
aan de dienstverlening, innovatieve activiteiten en / of de ontwikkeling en ontplooiing van de 
vrijwillige medewerkers van de de stichting Boodschappen Begeleidingsdienst Transvaal (BBD) te 
Den Haag. 
 
1.3 Activiteiten 
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
- het organiseren en uitvoeren van financiële wervingsactiviteiten 
- het ontwikkelen van diensten en activiteiten 
- het beheren van verkregen financiële middelen 
- het beschikbaar stellen en verstrekken van financiële middelen aan de stichting Boodschappen 
  Begeleidingsdienst Transvaal (BBD) 
 
1.4 Middelen 
1.4.1 Medewerkers 
De stichting heeft geen mensen in loondienst. Activiteiten worden enkel op basis van 
vrijwilligerswerk uitgevoerd. 
1.4.2 Financiën 
De ontvangen gelden in 2019 betreffen donaties en giften van particuliere donateurs, fondsen, 
bedrijven en sociaal maatschappelijke organisaties. 
1.4.3 Besteding  
Met de opbrengst van de donateursbijdragen en verkregen giften zijn in 2019 ruim 250 uitstapjes 
extra toegankelijk gemaakt voor mensen met een smalle beurs.  
Tevens is een bedrag besteed aan ‘bekendheid geven aan BBD-diensten’ waarvoor vrijwilligers 
zijn ingezet die daarvoor bij de BBD het stipbaantraject hadden doorlopen. 
 
1.5 Toekomst 
Het bestuur streeft naar een zelfde toegankelijk activiteitenaanbod in 2020 en hoopt van harte dat 
wederom vele mensen de BBD-diensten willen steunen met een donateursbijdrage. 
Het plan is om ook in 2020 met het opgebrachte bedrag bij sommige uitstapjes een extraatje aan 
te bieden, zoals een bakje koffie of thee. 
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