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INLEIDING
Dit is het derde jaarverslag van de Stichting PlusBus Houten en gaat over 2019. 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 2019, de resultaten en de balanspositie
ultimo 2019. Ook geven wij hier een toelichting op deze cijfers.
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ALGEMENE JAARVERSLAG

2.1

Oprichting en doelstelling
De Stichting PlusBus is op 16 november 2016 opgericht. Op 7 maart 2018 zijn de statuten ge‐
wijzigd. 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

2.2.1 Onze Vrijwilligers
We zijn een organisatie met veel betrokken vrijwilligers die hier geen vergoeding voor krijgen.
Er zijn totaal 53 vrijwilligers actief waarvan 27 mannen en 26 vrouwen. Deze vullen samen de
volgende functies in.
Functie
Bestuurslid
Lid Programmateam
Lid Telefoonteam
Lid Roosterteam
Lid Bezorgteam
Lid team Busbeheer
Lid PR‐team
Vrijwilligerscoördinator
Webmaster
Vertrouwenspersoon
Chauffeur
Begeleider
Totaal

Man Vrouw
2
2
6
2
8
4
3
1

18
9
49

4
1

1
1
5
14
32

Totaal
2
2
6
2
12
5
3
1
1
1
23
23
81*

* Dit totaal is hoger dan het totaal aantal vrijwilligers omdat
veel vrijwilligers meerdere functies invullen.

Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting PlusBus Houten op 20 maart 2020
2

Jaarverslag 2019 Stichting PlusBus Houten
De leeftijdsopbouw en de verdeling man/vrouw bij de vrijwilligers is in de volgende grafiek
zichtbaar gemaakt.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Man
Vrouw

40‐45

51‐55

56‐60

61‐65

66‐70

71‐75

75‐80

Eind 2019 is er weer een avond voor vrijwilligers geor‐
ganiseerd. Op deze avond heeft het Bestuur teruggeke‐
ken op het afgelopen jaar en een tipje van de sluier
opgelicht voor de plannen in 2020. Ook is de vertrou‐
wenspersoon voorgesteld.

2.2.2 Onze organisatiestructuur
De organisatiestructuur is in 2019 op een aantal punten aangepast en uitgebreid. De PlusBus
Houten kent nu de volgende organisatiestructuur.
 Bestuur
Het Bestuur heeft als uitgangspunt dat de teams zoveel als mogelijk zelfstandig functione‐
ren. Het Bestuur kijkt wel met een helicopterview naar de totale organisatie. Verder doet
het Bestuur de zaken die bij een Bestuur thuishoren zoals secretariaat, financiën en exter‐
ne contacten
 Afstemgroep
In deze groep zit vanuit ieder team en vanuit de chauffeurs en begeleiders een contactper‐
soon. Doel van deze groep is om onderling zaken af te stemmen en het Bestuur gevraagd
en ongevraagd te adviseren.
 Programmateam
Dit team bedenkt en verzorgt de maandelijkse programma’s, stelt de ritinformatie op voor
chauffeurs en begeleiders en maakt indien nodig ook de reserveringen bij o.a. restaurants
en musea. Ook verzorgt dit team het maandelijks programmaboekje.
 Bezorgteam
Dit team bezorgt de programmaboekjes voor de boekjes abonnees en verstuurt digitaal de
programmaboekjes aan e‐mail abonnees.
 Roosterteam
Dit team roostert maandelijks op basis van de ritinformatie van het Programmateam de
chauffeurs en begeleiders in. Dit gaat in goed overleg met de chauffeurs en begeleiders
Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting PlusBus Houten op 20 maart 2020
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Telefoonteam
Dit team is de spil in de contacten met onze abonnees en deelnemers. Zij nemen de ver‐
zoeken om mee te rijden met ritten aan, reserveren deze ritten en informeren de deelne‐
mers of ze wel of niet meekunnen met de gevraagde rit. Dit team speelt ook de ritinforma‐
tie van het Programmateam en de informatie over de deelnemers die meegaan door aan
het team (Chauffeur, begeleider en Busbeheerder) van de dag.
Team Busbeheer
Dit team verzorgt op de dagen dat er wordt gereden de uitgifte van de bus, het wisselgeld
en de overige papieren. Na de rit neemt dit team de bus en papieren weer in. Tevens het
ingevulde ritformulier, het wisselgeld en de ontvangen gelden van de deelnemers. Tevens
is dit team verantwoordelijk voor het onderhoud van de bus.
PR‐team
Dit team verzorgt de interne en externe PR waaronder PlusBus Bulletin voor de vrijwilligers
maar ook inhoudelijk de facebookpagina. Ook is dit team verantwoordelijk voor de fond‐
sen‐ en sponsorwerving
Chauffeurs
Deze plannen de route op basis van de ritinformatie van het Programmateam en rijden de
bus tijdens de ritten. Zodra men op de bestemming is gearriveerd assisteert de chauffeur
de begeleider
Begeleiders
Deze nemen een aantal dagen voor de rit contact op met de deelnemers en de gereser‐
veerde locaties. Op de ritdag bellen zij de deelnemers dat ze er aan komen. Tijdens de hele
rit begeleiden ze de deelnemers, innen de bijdragen van de deelnemers en vullen het rit‐
formulier in.
Vrijwilligerscoördinator
Deze coördineert de zaken rondom vrijwilligers zoals de werving van vrijwilligers.
Webmaster
Deze verzorgt het onderhoud van de Website
Vertrouwenspersoon
Deze is eind 2019 benoemd. Op dit moment is in ontwikkeling een klachtenreglement
waarvan het protocol vertrouwenspersoon onderdeel uit zal maken.

2.2.3 Het bestuur
De samenstelling van het bestuur was op 1 januari 2019:
* Siebe Huizinga
Interim Voorzitter
* Hetty Zwamborn
Secretaris
* Anton van Woerkom Penningmeester
In de loop van het jaar zijn Siebe Huizinga en Hetty Zwamborn afgetreden. De samenstelling
van het bestuur op 31 december 2019 is:
* Vacature
Voorzitter
* Geert van Raak
Secretaris
* Anton van Woerkom Penningmeester
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2.3

Onze partners
Ook in 2019 hebben wij weer samengewerkt met diverse partners die ook actief zijn voor onze
doelgroep van senioren van 55+. Dit zijn:
 Gemeente Houten
 Algemene Senioren Vereniging Houten (ASVH)
 Van Houten & Co
 Nationaal Ouderenfonds
 ANWB‐Automaatje
 Vervoer Houten
 Diverse zusterorganisaties van PlusBussen in de regio
 De Wiese in Schalkwijk

2.4

Werving financiële middelen
De volgende activiteiten zijn daarvoor ingezet:
 Werving sponsors
In 2019 hebben wij ook weer vol ingezet op het werven van sponsors en deze activiteiten
waren zeer succesvol. Op onze belangrijkste sponsoren zijn:
o Auto Totaal
o Care & Boat Care
o Schildersbedrijf van den Berg
o Van de Kraak Schoonmaak
o Rotary Club Houten
o Lions International Houten
Verder is er eind 2019 met een aantal bedrijven contact gelegd en dit zal in 2020 zeker tot
resultaat leiden.


Fondsenwerving
Hierbij zijn de volgende activiteiten te melden
o Actie ING Fonds: Help Nederland vooruit
Wij hebben ons aangemeld voor de actie Help Nederland vooruit en eind 2019 hebben
wij bericht gekregen dat wij genomineerd zijn door ING in onze regio. Afhankelijk van
het aantal stemmen dat wij in 2020 binnenhalen, kunnen wij een bedrag tussen de
€ 1.000 en € 5.000 ontvangen. Na de nominatie zijn wij onmiddellijk gestart met de
voorbereidingen om in 2020 zoveel mogelijk stemmen binnen te gaan halen.
o Monuta helpt
Bij dit fonds hebben wij een aanvraag ingediend i.v.m. de vervanging van onze perso‐
nenbus. In 2020 zal bekend worden of onze aanvraag succesvol is geweest.
o Fonds K.F. Hein Stichting
Van dit fonds hebben wij een bijdrage van € 250 ontvangen
o Laat de PlusBus doorrijden
Eind 2018 is de actie “Laat de PlusBus dóórrijden” opgestart voor de vervanging van de
huidige bus. Deze actie heeft in 2018 al € 1.445 opgeleverd en liep in 2019 door. In
2019 heeft deze actie € 4.776 opgeleverd. Totaal in 2018 en 2019 € 6.211. Begin 2020
zal de actie nog met een jaar worden verlengd.
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2.5
Inzet vervoersmiddel
In 2017 is er een tweedehands personenbus geleased
via het Nationaal Ouderenfonds. In oktober 2018 heb‐
ben wij deze personenbus in eigendom overgenomen
van het Nationaal Ouderenfonds. Met de bus is
ca. 20.300 km gereden in dit jaar. In 2018 was dit
20.900 km.
De huidige bus zal op niet al te lange termijn vervangen
moeten worden omdat deze al 8 jaar oud is en de on‐
derhoudskosten aan het oplopen zijn. Daarnaast zal de
nieuwprijs per 1 januari 2020 met ca. € 34.500 stijgen
omdat er dan door belastingmaatregelen geen gebruik
meer kan worden gemaakt van de BPM vrijstelling. Dit
was voldoende redenen voor het Bestuur om in overleg
te treden met het Nationaal Ouderenfonds (NOF). Voor
de vervanging van de bus hebben wij een projectplan
opgesteld en dit gaf zowel het NOF als Bestuur voldoende vertrouwen dat de financiering ge‐
regeld kon worden. Dit alles heeft eind december 2019 geresulteerd in een overeenkomst met
NOF zodat wij begin 2020 met een spiksplinternieuwe bus kunnen gaan rijden die ook veel
meer comfort zal bieden aan onze passagiers.
2.6

Persaandacht
Ook dit jaar hebben wij weer veel energie en tijd gestoken in het benaderen van de lokale en
regionale media om verdere naamsbekendheid te genereren en vrijwilligers te werven. Hier‐
door hebben we geregeld de lokale media ‘t Groentje en het Trefpunt gehaald met de volgen‐
de onderwerpen:
 PlusBus Houten zoekt vrijwilligers
 Actie “Laat de PlusBus doorrijden”
 Telefoonteam PlusBus Houten zoekt met spoed
collega
 De Wakkere Akker op pad met PlusBus Houten
 PlusBus Houten zoekt Busbeheerders
 Burgemeester ontmoet PlusBus Houten
 Wethouder op bezoek bij PlusBus Houten
We stoppen ook veel energie in het deelnemen aan
evenementen in Houten, zoals de jaarlijkse Activi‐
teitenmarkten en de jaarlijkse Mantelzorgersdag,

2.7

Programma/aanbod voor deelnemers
In onderstaande tabel hebben wij het aantal ritten en instappers zichtbaar gemaakt.
Jaar
Totaal
2017
2018
2019

Ritten
Instappers
Gemiddeld Totaal
Per rit
per week
41
2,9
166
4,0
166
3,3
895
5,4
192
3,8
961
5,0

Bezettings‐
graad
67%
90%
83%
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Het aantal ritten en het aantal instappers zijn ook dit jaar weer toegenomen. De bezettings‐
graad is iets gedaald.
De ritten zijn altijd op de zondagen en
op wisselende dagen door de week,
waardoor mensen met een vaste af‐
spraak altijd wel een dag kunnen vinden
waarop ze mee kunnen. De zondagen
worden om de week afgewisseld door
een lange lunchrit door de regio en een
korte koffie/theerit, ook door de omge‐
ving. Sommige deelnemers willen niet
te lang in de bus zitten. Door de week
maken we veel “doelritten” naar mu‐
sea, evenementen en bijzondere bestemmingen. Ook de kerstmarkten doen het goed! We be‐
denken veel ritten zelf, maar maken ook gebruik van de programma’s van andere PlusBussen.
Wij bieden een zeer gevarieerd programma aan.
Hierna een greep uit onze maandelijkse programma’s
van het afgelopen jaar:
 Uitwaaien aan zee in Scheveningen, Wijk aan Zee en
Noordwijk aan Zee,
 Eten bij “Le Pont Bleu”, Asia en Bregje in Nieuwe‐
gein, De Wiese in Schalkwijk, Visje in Scheveningen
en Tapas in ‘t Goy
 Bezocht zijn Gemeente Museum in Den Haag, Her‐
mitage Amsterdam, Museum Katwijk, Nederlands
Watermuseum Arnhem, museum MIJ in IJsselstein,
Stedelijk museum Vianen, Marius van Dokkummu‐
seum in Harderwijk, Omniversum, Borduurmuseum
en Pluimveemuseum in Barneveld, Nederlands On‐
derwijsmuseum in Dordrecht, Anton Pieckmuseum
in Hattem, Museum Spakenburg, Kersenmuseum in
Cothen, Kunsthal Kade in Amersfoort, Coda museum
in Apeldoorn, Noord Veluws Museum in Nunspeet,
Jeroen Bosch Art Center in Den Bosch, Singer Museum in Laren, Frans Hals Museum in
Haarlem, Escher in het Paleis in Den Haag, Herman van Veen Art Center in Soest en Muse‐
um Beelden aan Zee in Scheveningen
 Er zijn koffie‐ en theeritten gereden naar Leersum, Veenendaal, Soestduinen, Maximapark
Utrecht, Leerdam, Haarzuilens, Montfoort, regio Culemborg, Schoonhoven, regio Vianen,
regio Beusichem, Eemnes, Austerlitz, Nederhorst den Berg, Moestuin Bartimeus, Vrees‐
wijk, regio Doorn en Langbroek. Ook naar High Tea’s in de Regio Utrecht en bij De Schouw
in Houten,
 Lunchritten zijn er geweest naar vliegveld Hilversum, Bodegraven, plassengebied Nieuw‐
koop, De Blauwe Kamer, Groene Hart, Beesd, Zaltbommel, Regio Doorn, Oud Loosdrecht,
Driebergen, Fort aan de Korte Uitweg in Schalkwijk, De Meije, Regio IJsselstein, Haastrecht,
Huizen, regio Wijk bij Duurstede, Gorinchem en Nijkerk,
 Er zijn bezoeken gebracht aan de volgende steden en dorpen Oudenbosch, Utrecht, Den
Bosch, Den Haag, Amersfoort en Volendam
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2.8

Ook zijn bezocht landgoed en kasteel Groeneveld in Baarn, Euromast, Botanische Tuin
Utrecht, Tuinen van Appeltern, Madurodam, Fruit‐ en Streekmarkt in Buren, De Ginkelse
Heide, Lady’s Day in Boskoop, Vlindertuin Passiflorahoeve in Harskamp, De Paardenkamp
in Soest, Spakenburgse Dagen, Huifkartocht Leersumse Veld, Vlinders aan de Vliet in Leid‐
schendam, Arboretum en Beeldentuin in Wageningen, Nederlands IJsbeelden festival in
Zwolle, glasblazerij en Aqua Zoo in Leerdam, Keukenhof, Zandsculpturenfestijn in Garde‐
ren, Fruitcorso Tiel, De Breierij in Beneden Leeuwen, De Graanbuurt in Giessenburg, Ikea
Utrecht, Country & Christmasfair Haarzuilens, Sinter‐ en Kerstmarkt Culemborg, Kerst‐
markt Duiven, Licht in Herinnering in Houten, Winterpaleis Het Loo en Winterfair Woerden
Er zijn rondritten gemaakt door Alblasserwaard, land van Heusden en Altena, Bloesemrit in
de Betuwe, Amsterdamse Bos per bosmobiel, Eiland van Schalkwijk, herfstrit Heuvel‐
rug/Zuid Veluwe, Castellum Hoge Woerd in Utrecht, Pontjesrit Lek en Rijn en Herfstrit
Kaapse Bossen maar ook rondvaarten over de Linge en door de Biesbosch

Bereik doelgroep
Wij hebben een steeds groter worden groep senioren die zeer tevreden zijn over de PlusBus.
Wij slagen er iedere keer weer in om een leuk maandprogramma aan te bieden.
Op 31 december 2019 hadden wij 146 abonnees. Van 125 abonnees is de leeftijd bekend. De
leeftijdsopbouw en de verdeling man/vrouw is als volgt:
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Er zijn dit jaar 961 personen ingestapt bij onze ritten. Hoofdzakelijk abonnees en ca. 33 passa‐
giers zonder abonnement.
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2.9 Foto impressie
Hieronder een kleine foto impressie van de door de PlusBus gereden ritten
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3

FINANCIEEL JAARVERSLAG

3.1

Financieel beleid
Het Bestuur heeft op 6 februari 2020 het volgende beleid vastgesteld t.a.v. reserve en eigen
vermogen en de verwerking van de exploitatieresultaten:


Reserves
o Vervangingsreserve
De opbouw van de vervangingsreserve wordt gebaseerd op het beleid om via NOF
over 6 jaar een vervangende bus aan te schaffen. De netto nieuw prijs van een Merce‐
des Sprinter 9 persoonsbus exclusief BTW maar wel met BPM bedraagt momenteel ca.
€ 84.000. Dit betekent dat er over zes jaar een vervangingsreserve van € 42.000 be‐
schikbaar moet zijn. Dit betekent in principe dus € 7.000 per jaar storten vanuit de ex‐
ploitatie in de vervangingsreserve
o Algemene reserve
De gewenste Algemene reserve is bepaald op 25% van de totale omzet in enig boek‐
jaar. In toekomstige jaren zal de gewenste algemene reserve niet worden verlaagd als
de omzet daalt. De Algemene Reserve zal wel meestijgen met de omzet.
De Vervangingsreserve zal op de eerste plaats worden gevuld met de jaarlijkse opbrengsten
uit Subsidies, Sponsoren, Fondsen en Crowdfunding en indien nodig en indien mogelijk uit de
resterende winst van het lopende boekjaar.
Bovenstaande normen zijn indicatief. Het betreft een streven om dit binnen de mogelijkhe‐
den van de PlusBus te realiseren


Verwerking exploitatieresultaten
De volgende stortingen/toevoegingen zullen gebeuren aan de Algemene Reserve, de
Vervangingsreserve en het eigen vermogen:
o Naar de Algemene Reserve
 De ontvangen subsidies
 Aanvulling tot gewenst niveau van € 5.000
o Naar de vervangingsreserve
 Storten in deze reserve van de baten uit van de sponsoren, de fondsen en de re‐
sultaten van de crowdfunding.
 Deze reserve zal in 2020 worden gebruikt om de vooruit te betalen gebruikersfee
van € 20.661 voor de nieuwe bus te betalen.
o Eigen vermogen
Het resterende overschot of tekort uit de exploitatie zal worden gestort c.q. onttrok‐
ken aan het eigen vermogen.
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3.2

Balans per 31 december 2019
A.

Balans per 31 december 2019

Activa

Euro's

Passiva

Euro's

PlusBus 24‐SZD‐3
Liquide Middelen
Terug te ontvangen BTW
Aanbetaling nieuwe bus

1.667,00
22.112,15
4.281,00
20.670,99

Algemene reserve
Vervangingsreserve nieuwe bus
Eigen Vermogen
Crediteuren
Vooruit ontvangen abonnementsgeld

5.000,00
11.731,00
6.800,87
25.071,29
127,98

Totaal

48.731,14

Totaal

48.731,14

3.3

Toelichting op de Balans

3.1.1

PlusBus 24‐SZD‐3
De aanschafwaarde van de in augustus 2018 gekochte bus is € 2.200,00. Daarop is sindsdien
een bedrag van € 533,00 afgeschreven.

3.1.2

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

3.1.3

Aanbetaling nieuwe bus
In december 2019 is met het NOF een overeenkomst getekend voor de levering van een
nieuwe 9‐persoons Mercedes bus. Daarna is hiervoor een rekening ontvangen voor de aan‐
betaling van 40% van de aanschafprijs van € 51.200 (excl. BPM en excl. 21% BTW)

3.1.4

Vermogen
Het batig saldo van 2019 is € 13.176,81. Daarvan is € 5.576 toegevoegd aan de Vervangings‐
reserve voor de nieuwe bus, zijnde de opbrengsten van sponsors, fondsen en crowdfunding.
Het restant van € 4.779,06 is toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Aan de Algemene Reserve
is geen toevoeging gedaan daar deze circa 25% van de omzet is en dit voldoende wordt ge‐
acht. Dit geeft het volgende overzicht:
Vermogen

1‐1‐2019

Toevoegingen

31‐12‐2019

Algemene Reserve
Vervangingsreserve nieuwe bus
Eigen Vermogen

5.000,00
6.155,00
2.021,81

0,00
5.576,00
4.779,06

5.000,00
11.731,00
6.800,87

Totaal

3.607,36

10.355,06

23.531,87

3.1.5

Crediteuren
Aan het eind van het boekjaar stonden er nog twee te betalen rekeningen open van Q8
(€ 71,48) en van het NOF (€ 24.999,81) voor de aanbetaling van de nieuwe bus. Deze reke‐
ningen zijn beide begin 2020 betaald.

3.1.6

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. In 2019 is begonnen om het
Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting PlusBus Houten op 20 maart 2020
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innen van de abonnementsgelden gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. Vandaar
dat het vooruit ontvangen bedrag ultimo 2019 (€ 127,98) aanzienlijk lager is dan het
bedrag per ultimo 2018 (€ 1.246,70).
3.2

Rekening van Baten en Lasten 2019
Rekening van Baten en Lasten van 2019
Lasten

Euro's

Baten

Euro's

PlusBus autokosten
Afschrijvingskosten
Kosten uitstapjes
Kosten vrijwilligers
Kantoorkosten
PR‐kosten
Diverse kosten
Batig saldo

6.078,71
400,00
1.818,59
327,36
943,05
385,18
0,85
10.355,06

Sponsoren
Fondsen
Crowdfunding
Giften / fooien
Ritopbrengsten
Bezorg‐ en e‐mailabonnementen
Diverse opbrengsten

800,00
250,00
4.526,00
375,13
11.852,28
2.466,54
38,85

Totaal

20.308,80

Totaal

20.308,80

3.3

Toelichting op de Rekening van Baten en Lasten

3.3.1

PlusBus autokosten
De autokosten bestaan uit vaste kosten, zoals verzekering, motorrijtuigenbelasting, lidmaat‐
schap ANWB en Wegenwacht en variabele kosten, zoals brandstof en reparatie‐ en onder‐
houdskosten. Daarnaast wordt er jaarlijks een bedrag van € 400 afgeschreven op de aan‐
schafwaarde van de bus.
PlusBus autokosten

Euro's

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

1.770,81
2.297,65
1.554,32
415,00
3,75
37,18

Totaal

6.078,71

Het eigenrisico aanrijding werd veroorzaakt door een schade aan de motorkap.
De overige kosten bestonden uit de aanschaf van een kaartkluis en beugelslot voor de Invali‐
den parkeerkaart.
3.3.2

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.
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Voor de PlusBus Houten waren dat de volgende kosten:
Kosten uitstapjes

3.3.3

3.3.4

Euro's

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

140,50
391,55
1.187,42
99,12

Totaal

1.818,59

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

Vrijwilligersavond
Attenties (bloemen, kaarten)
Scholingskosten (instructie, EHBO, etc.)

273,37
53,99
0,00

Totaal

327,36

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. De PlusBus Houten heeft in 2019 de volgende
kantoorkosten gemaakt:
Kantoorkosten

Euro's

Administratiekosten
Bankkosten
Telefoonkosten
Computerkosten en software

25,77
180,09
109,08
628,11

Totaal

943,05

3.3.5

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

3.3.6

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

3.3.7

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 2020.
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3.3.8

Diverse opbrengsten
Deze bestonden uit de opbrengst van de verkoop van wandelstokken in 2018.

3.4

Overzicht van de kosten en inkomsten 2017‐2019
Na drie jaar PlusBus Houten is het mogelijk om een kostenoverzicht van de afgelopen drie
jaar te maken en deze te gebruiken voor een goed onderbouwde begroting voor volgende
jaren.

Kostenoverzicht

2017

2018

2019

Inkomsten

2017

2018

2019

Autokosten
Afschrijving bus
Kosten uitstapjes
Kosten vrijwilligers
Kantoorkosten
PR‐kosten
Diverse kosten
Batig saldo

973
0
586
155
584
222
90
3.607

5.668
133
2.156
457
475
445
70
9.569

6.079
400
1.819
328
943
385
0
10.355

Subsidies
Sponsoren
Fondsen
Crowdfunding
Giften/fooien
Ritopbrengsten
Abonnementen
Diversen

3.500
0
0
0
0
2.478
239
0

0
4.700
0
1.455
470
10.586
1.762
0

0
800
250
4.526
375
11.852
2.467
39

Totaal

6.217

18.973

20.309

Totaal

6.217

18.973

20.309

De hogere kantoorkosten voor 2019 zijn eenmalig en werden veroorzaakt door de overgang
naar een andere internet host en de inrichting van een nieuwe ICT‐omgeving.
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