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2.1

INLEIDING
Dit is het jaarverslag 2018 van de Stichting PlusBus Houten. Dit jaarverslag is uit de volgende
twee onderdelen opgebouwd:
 Het algemene jaarverslag
In dit deel doen wij verslag van onze doelstellingen en onze organisatie. Dit wordt ook wel
het maatschappelijke jaarverslag genoemd.
 Het financiële jaarverslag
Hierin doen wij verslag over de baten en lasten in 2018, de resultaten en de balanspositie ul‐
timo 2018. Ook geven wij hier een toelichting op deze cijfers.

ALGEMENE JAARVERSLAG
Oprichting en doelstelling
De Stichting PlusBus is op 16 november 2016 opgericht. Op 7 maart 2018 zijn de statuten ge‐
wijzigd i.v.m. de aanvraag van de ANBI‐status. De doelstelling van de stichting is:
a. Het organiseren en verzorgen van dagtochten en sociale ritten voor senioren vanaf 55 jaar
oud, passend in het kader van de Maatschappelijke Ondersteuning of soortgelijke regelge‐
ving
b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin ver‐
band houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De PlusBus Houten richt zich primair op de senioren, woonachtig in het gebied van de gemeen‐
te Houten bestaande uit de plaats Houten en de kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en
‘t Waal.

2.2

Organisatie
We zijn inmiddels een solide organisatie met veel betrokken vrijwilligers die hier geen vergoe‐
ding voor krijgen. In 2017 werd dit alles nog door een beperkt aantal vrijwilligers gedaan. In‐
middels is dit in 2018 gegroeid naar ca. 40 vrijwilligers die actief zijn. Steeds meer vrijwilligers
willen helpen bij andere taken dan alleen begeleiden of chauffeuren op de bus. Daardoor zijn
de ideeën die in 2017 al gedeeltelijk waren ontwikkeld verder uitgewerkt. Dit heeft geresul‐
teerd in de volgende teams:
 Sleutelbeheer bus
Periodiek een andere busbeheerder voor sleuteluitgifte/‐ontvangst, inname dagopbreng‐
sten, en voor het inventariseren van de ervaringen van de vrijwilligers.
 Telefoonteam
Dit team verzorgt de registratie van de abonnees/deelnemers en hun ritten
 Sponsorteam
Dit team werft sponsors om onze kosten te kunnen dekken
 Programmateam
Dit team stelt het maandelijkse programma op en zorgt voor de reserveringen bij diverse
uitjes
 PR‐ team
Dit team regelt de publiciteit voor de PlusBus
 Bezorgteam
Dit team bezorgt de programmaboekjes bij de abonnees
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Dit jaar is afgesloten met een bijeen‐
komst voor alle vrijwilligers om elkaar
beter te leren kennen.
Ook is er weer veel energie gestoken in
het werven van vrijwilligers voor de
PlusBus Houten door gebruik te maken
van de Vrijwilligerscentrale bij Van Hou‐
ten & Co en publiciteit in de media zo‐
als ‘t Groentje, Trefpunt en Radiopro‐
gramma bij Omroep Houten.

De samenstelling van het bestuur was op 1 januari 2018:
 Paul Raaijmakers
Voorzitter
 Hetty Zwamborn
Secretaris
 Siebe Huizinga
Penningmeester
Op 31 december 2018 is Paul Raaijmakers vertrokken als voorzitter maar wel met veel enthou‐
siasme actief gebleven binnen de PlusBus organisatie. De samenstelling van het bestuur op
31 december 2018 is:
 Siebe Huizinga
Interim Voorzitter
 Hetty Zwamborn
Secretaris
 Vacature
Penningmeester
2.3

Werving financiële middelen
In 2018 zijn wij vol gaan inzetten op het werven van sponsors en de eerste resultaten zijn
daarbij al geboekt.
Ook wordt voorzien dat de huidige 8 persoonsbus op niet al te lange termijn vervangen zal
moeten worden omdat deze al 7 jaar oud is en de onderhoudskosten aan het oplopen zijn. Om
die reden is eind 2018 de Crowdfundingsactie “Laat de PlusBus doorrijden” opgestart en deze
heeft in 2018 al ca. € 1.500 opgeleverd. Het streven is om met deze actie ca. € 5.000 binnen te
halen voor de vervanging van de huidige personenbus. Daarnaast is er nog een bedrag van ca.
€ 500 ontvangen aan giften en fooien hoofdzakelijk als waardering voor de leuke ritten die
deelnemers gemaakt hebben.

2.4
Inzet vervoersmiddelen
In 2017 is er een tweedehands personenbus
geleased via het Nationaal Ouderenfonds (NOF).
In oktober 2018 hebben wij deze personenbus
kunnen kopen van het NOF. Met de bus is ca.
20.900 km gereden in dit jaar.
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2.5

Persaandacht
Zeker in het begin van dit jaar hebben we veel energie en tijd gestoken in het benaderen van
de lokale en regionale media om verdere naamsbekendheid te genereren. Hierdoor hebben
we geregeld de kranten en de lokale
Omroep Houten gehaald: de lokale
bladen ‘t Groentje en het Trefpunt
Dagblad. Ook zijn we twee maal op de
Radio bij Omroep Houten te gast ge‐
weest. Ook is er een filmpje gemaakt
over een dagje uit met PlusBus door
Jon Nellestein.
We stoppen ook veel energie in het
deelnemen aan evenementen in Hou‐
ten, zoals de jaarlijkse Activiteiten‐
markt, de jaarlijkse Mantelzorgersdag,
de jaarlijkse Meet & Match dag, bij‐
eenkomst van ‘Netwerk in de Zorg’, Truckersdag van Rotary Houten en in het promoten van de
PlusBus bij lokale initiatieven in wijken van de gemeente, waar we dan een verhaal mogen ko‐
men houden.

2.6
Programma/aanbod voor
deelnemers
We hebben gemiddeld 3,3 ritten per
week verzorgd voor onze deelnemers
met een gemiddelde bezettingsgraad
van 90%. In 2017 was dit gemiddeld
2,9 ritten per week met een bezet‐
tingsgraad van 67%. Dus zowel het
gemiddeld aantal ritten als de bezet‐
tingsgraad zijn in 2018 gestegen. In
2018 zijn er in totaal 166 ritten ge‐
weest. De ritten zijn altijd op de zon‐
dagen en op wisselende dagen door de week, waardoor mensen met een vaste afspraak altijd
wel een dag kunnen vinden waarop ze mee kunnen. De zondagen worden om de week afge‐
wisseld door een lange lunchrit door de regio (langs de rivieren, Veluwe, ’t Gooi, Alblasser‐
waard, strand, etc. ) en een korte koffie/theerit, ook door de omgeving. Sommige deelnemers
willen niet te lang in de bus zitten. Door de week maken we veel “doelritten” naar musea (gro‐
te en kleinere), evenementen, bijzondere bestemmingen (bijvoorbeeld: Euromast en Tuinen
van Appeltern). Ook de kerstmarkten doen het goed! We bedenken veel ritten zelf, maar ma‐
ken ook gebruik van de programma’s van andere PlusBussen, waar we ook informatie mee
uitwisselen.
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2.7
Bereik doelgroep
Wij hebben een steeds groter wor‐
dende groep senioren die zeer tevre‐
den zijn over de PlusBus. Wij slagen er
iedere keer weer in om een leuk
maandprogramma aan te bieden. De
stichting heeft eind 2018 124 abon‐
nees. Er zijn dit jaar 961 personen
ingestapt bij onze ritten. Hoofdzakelijk
abonnees en ca. 18 passagiers zonder
abonnement. De gemiddelde leeftijd
van onze deelnemers is 75‐80 jaar. Enkele deelnemers zijn boven de 90. Ook zijn er dit jaar
voor het eerst privéritten voor aparte groepen gemaakt. O.a. voor de Distelvlinder, Groep
Odijk en de Wakkere Akker samen met de Ferme Bermen.
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2.8 Foto impressie
Hieronder een kleine foto impressie van de door de PlusBus gereden ritten

1
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FINANCIEEL JAARVERSLAG

3.1

Inleiding
In dit hoofdstuk vindt u het financieel verslag over 2018. Nadat de van het Nationaal Oude‐
renfonds (NOF) geleaste PlusBus in september 2017 kon gaan rijden was dit het eerste jaar
dat de PlusBus met de naar beste weten geschatte inkomsten en uitgaven moest zien te over‐
leven.

3.2

Balans per 31 december 2018
Balans per 31 december 2018
Activa

Euro's

Passiva

PlusBus 24‐SZD‐3
Liquide Middelen
Nog te ontvangen bedragen

2.067,00
11.977,72
584,95

Algemene reserve
Vervangingsreserve nieuwe bus
Eigen Vermogen
Crediteuren
Vooruit ontvangen abonnementsgeld

Totaal

14.629,67

Totaal

Euro's
5.000,00
6.155,00
2.021,81
206,16
1.246,70
14.629,67

3.3

Toelichting op de Balans

3.3.1

PlusBus 24‐SZD‐3
De aanschafwaarde van de bus ultimo augustus 2018 is € 2.200,00. Daarop is een afschrijving
van € 133,00 over de maanden september tot en met december in mindering gebracht.

3.3.2

Liquide Middelen
Deze bestaan uit het totaal van de Kas en het saldo op onze bankrekening bij de Rabobank.

3.3.3

Nog te ontvangen bedragen
Deze bestaan uit de volgende posten:
Nog te ontvangen bedragen

Euro's

Terug te ontvangen BTW
Vooruit betaalde verzekering 2019 Q1

236,00
348,95

Totaal

584,95
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3.3.4

Vermogen
Het batig saldo van 2018 is € 9.569,45. Daarvan is € 3.000 toegevoegd aan de Algemene Re‐
serve, waardoor deze circa 25% van de jaaromzet is. De opbrengsten van sponsors en crowd‐
funding zijn gestort in een nieuw gevormde Vervangingsreserve nieuwe bus en het restant is
toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Dit geeft het volgende overzicht:
Vermogen

1‐1‐2018

Toevoegingen

31‐12‐2018

Algemene Reserve
Vervangingsreserve nieuwe bus
Eigen Vermogen

2.000,00
0,00
1.607,36

3.000,00
6.155,00
414,45

5.000,00
6.155,00
2.021,81

Totaal

3.607,36

9.569,45

13.176,81

3.3.5

Crediteuren
Aan het eind van het boekjaar stond er nog te betalen rekeningen open van Q8, webhosting
en voor de stand op de Activiteitenmarkt. Deze rekeningen zijn alle begin 2018 betaald.

3.3.6

Vooruit ontvangen abonnementsgelden

De abonnementen van abonnees lopen vanaf het moment van aanmelding voor
twaalf maanden. Het gedeelte dat voor het volgende kalenderjaar is ontvangen staat
op de balans als vooruit ontvangen abonnementsgelden.
3.4

Rekening van Baten en Lasten 2018
Rekening van Baten en Lasten van 2018
Lasten
PlusBus autokosten
Afschrijvingskosten
Kosten uitstapjes
Kosten vrijwilligers
Kantoorkosten
PR‐kosten
Diverse kosten
Batig saldo
Totaal

Euro's
5.667,68
133,00
2.155,51
456,71
475,31
445,16
70,49
9.569,45
18.973,31

Baten

Euro's

Sponsoren
Crowdfunding
Giften / fooien
Ritopbrengsten
Bezorg‐ en e‐mailabonnementen

4.700,00
1.455,00
470,55
10.585,86
1.761,90

Totaal

18.973,31

3.5

Toelichting op de Rekening van Baten en Lasten

3.5.1

PlusBus autokosten
De vaste autokosten, zoals afschrijving, verzekering, motorrijtuigenbelasting, lidmaatschap
ANWB en Wegenwacht zaten in de leasekosten van de bus. De variabele autokosten, zoals
brandstof en reparatie‐ en onderhoudskosten, kwamen wel voor rekening van de PlusBus
Houten Zowel in 2017 als in 2018 heeft het NOF geen leasekosten in rekening gebracht, zo‐
dat deze autokosten tijdens de leaseperiode ook niet voor rekening van de PlusBus Houten
kwamen.
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Na aanschaf van de bus in augustus 2018 kwamen alle kosten wel voor eigen rekening
PlusBus autokosten

Euro's

Reparaties en onderhoud
Brandstof voor de bus
Verzekering, ANWB, Wegenwacht
Kosten volgauto's / huur bus
Overige kosten bus

2.246,22
2.389,26
533,78
97,40
401,02

Totaal

5.667,68

De overige kosten bestaan o.a. uit vervanging van een kapot gegaan navigatiesysteem dat
van een van de busbeheerders geleend was, aanschaf van een eigen navigatiesysteem voor
de bus en diverse kleine overige kosten.
3.5.2

Kosten uitstapjes
Onder de kosten voor uitstapjes vallen de uitgaven die direct gemaakt worden om elk uit‐
stapje op een goede manier te kunnen verzorgen. Voor de PlusBus Houten waren dat de vol‐
gende kosten:
Kosten uitstapjes

3.5.3

3.5.4

Euro's

Ritkosten (pont, parkeren, etc.)
Kosten vrijwilligers (koffie, entree, etc.)
Programmaboekjes (drukkosten, etc.)
Diverse kosten uitstapjes

248,40
609,80
1.191,00
106,31

Totaal

2.155,51

Kosten vrijwilligers
Dit zijn uitgaven die door de PlusBus Houten gemaakt worden voor de vrijwilligers in verband
met hun vrijwilligerswerk. De vrijwilligers zelf ontvangen geen vergoeding voor hun vrijwillige
inzet.
Kosten vrijwilligers

Euro's

Introductiekosten
Vrijwilligersavond
Attenties (bloemen, kaarten)
Scholingskosten (instructie, EHBO, etc.)
Overige kosten vrijwilligers

27,35
287,55
58,41
60,00
23,40

Totaal

456,71

Kantoorkosten
Onder kantoorkosten worden die kosten gerekend die noodzakelijk zijn om de werkzaamhe‐
den voor de PlusBus Houten goed te kunnen uitvoeren. Daaronder vallen administratiekos‐
ten maar ook ICT‐ en computerkosten, enz.
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De PlusBus Houten heeft in 2018 de volgende kantoorkosten gemaakt:
Kantoorkosten

Euro's

Administratiekosten
Bankkosten
Telefoonkosten
Computerkosten en software

142,42
126,31
109,08
97,50

Totaal

475,31

3.5.5

PR‐kosten
De PR‐kosten bestonden voornamelijk uit drukkosten voor flyers en algemene PR‐kosten
voor bv. de Activiteitenmarkt op ’t Rond.

3.5.6

Diverse kosten
Deze kosten bestonden uit enkele kasverschillen.

3.5.7

Ritopbrengsten
De ritopbrengsten zijn het totaal van door de deelnemers betaalde bijdragen voor de mee‐
gemaakte ritten.

3.5.8

Bezorg‐ en e‐mailabonnementen
De abonnees hebben voor het ontvangen van programmaboekjes de keuze tussen toezen‐
ding per e‐mail, waarvoor € 15,00 per jaar betaald wordt, of bezorging in de brievenbus,
waarvoor € 24,00 per jaar betaald wordt. Het bedrag van de baten is het deel van de ontvan‐
gen abonnementsgelden die betrekking hebben op het kalenderjaar 2018.
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