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1 INLEIDING 

Dit is het jaarverslag van de Stichting PlusBus Houten en gaat over 2022. 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 2022, de resultaten en de balanspositie 
ultimo 2022. Ook geven wij hier een toelichting op deze cijfers. 

2 ALGEMEEN JAARVERSLAG 

2.1 Coronacrisis 

Het begin van 2022 heeft ook weer in het teken gestaan van de Coronacrisis. In november 
2021 moesten wij op advies van de Rijksoverheid onze ritten weer stopzetten. Op 1 april 2022 
hebben wij de ritten na ingewonnen advies bij de GGD, regio Utrecht en bij het gemeentelijk 
Coronacrisisteam de ritten weer hervat.  In de eerste maanden waren onze deelnemers nog 
voorzichtig om mee te gaan dat bleek ook uit de bezettingsgraad van de bus in de eerste 
maanden na de hervatting. Gaandeweg kregen deelnemers er weer vertrouwen in en nam de 
bezettingsgraad toe.  
 
Het Bestuur heeft de financiële gevolgen van de Coronacrisis nauwlettend in de gaten gehou-
den. Daaruit blijkt dat wij maandelijks tot 1 april 2022 een fors verlies hebben geleden en dus 
aan het interen zijn geweest op ons Eigen Vermogen. Het knelpunt zit echter in de lange ter-
mijn. Op langere termijn kunnen wij misschien niet voldoen aan onze contractuele verplich-
ting met het Nationaal Ouderenfonds (NOF) om ultimo 2025 een vervangingsreserve te heb-
ben opgebouwd van 50% van de waarde van een nieuwe bus. Het wordt dus een uitdaging om 
voor die tijd aanvullende financiële middelen te vinden. 
 

2.2 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 op de senioren, woonachtig in het gebied van de gemeente Hou-
ten bestaande uit de plaats Houten en de kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ‘t Waal.  
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2.3 Jubileum 

De stichting is weliswaar in november 2016 opgericht maar 

de eerste echte rit vond pas plaats op 1 oktober 2017. Dit 

is ook de datum die wordt aangehouden voor vieren van 

jubilea. Dit jaar was ons eerste jubileum. We bestaan vijf 

jaar. Dat is voor de abonnees gevierd met een lustrumrit 

waarvoor de zeven trouwste abonnees zijn uitgenodigd. 

Op de vrijwilligersbijeenkomst op 19 november 2022 is 

hier ook op feestelijke wijze bij stilgestaan. 

 

2.4 Organisatie 

2.4.1 Onze vrijwilligers 

We zijn een organisatie met veel betrokken vrijwilligers die hier geen vergoeding voor krijgen. 
Er zijn totaal 52 vrijwilligers actief waarvan 27 mannen en 25 vrouwen. Jaarlijks zeggen een 
aantal vrijwilligers om diverse redenen op. Dan gaan wij ook actief op zoek naar nieuwe vrij-
willigers. In 2022 hebben weer nieuwe vrijwilligers mogen welkom heten. In 2023 gaan we 
verder met het actief werven van nieuwe vrijwilligers en bestuursleden. 
 
Onze vrijwilligers vervullen samen de volgende functies:  
 

Functie Man Vrouw Totaal 

Bestuurslid 2   2 

Bestuursondersteuners 2 1 3 

Lid Programmateam 3 1 4 

Lid Kantoorteam   5 5 

Lid Roosterteam 2   2 

Lid Bezorgteam 5 7 12 

Lid team Busbeheer 3 1 4 

Lid PR-team 2   2 

Lid ICT-team 4   4 

Vrijwilligerscoördinator 1   1 

Vertrouwenspersoon   1 1 

Chauffeur 15 3 18 

Begeleider 7 16 23 

Totaal 46 35 81* 

      *  Dit totaal is hoger dan het totaal aantal vrijwilligers omdat  
           veel vrijwilligers meerdere functies vervullen. 
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De leeftijdsopbouw en de verdeling man/vrouw bij de vrijwilligers is in de volgende grafiek 
zichtbaar gemaakt. 
 
 

   
 
Op 19 november 2022 is er een vrijwilligersbijeenkomst geweest. Deze heeft in het teken ge-
staan van ons eerste jubileum en het ontmoeten van elkaar. Onze vrijwilligers komen tijdens 
hun werkzaamheden andere vrijwilligers niet zo vaak tegen.  
 
In het jaarverslag van 2021 is al aangekondigd dat het Bestuur gestart was met voorbereiding 
om EHBO-kennis bij de chauffeurs en begeleiders te vergroten en om te kijken naar de rijvaar-
digheid van de chauffeurs. Helaas ligt door de Coronacrisis en de onderbezetting bij het Be-
stuur dit momenteel stil.  
 

2.4.2 Onze organisatiestructuur 

De Plusbus Houten kent nu de volgende organisatiestructuur: 

• Bestuur 
Het Bestuur heeft als uitgangspunt dat de teams zoveel mogelijk zelfstandig functioneren. 
Het Bestuur kijkt met een helicopterview naar de totale organisatie. Verder doet het Be-
stuur de zaken die bij een Bestuur thuishoren zoals secretariaat, financiën en externe con-
tacten. 

• 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 maandelijkse programmaboekje. 

• Bezorgteam 
Dit team bezorgt de programmaboekjes bij de abonnees die een boekje in de brievenbus 
ontvangen 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. 

• Kantoorteam 
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 ritinfor-
matie van het Programmateam en de informatie over de deelnemers die meegaan door 
aan het team (chauffeur, begeleider en busbeheerder) van de dag. 
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• 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 vrijwil-
ligers maar ook inhoudelijk de website en de facebookpagina. Ook is dit team verantwoor-
delijk voor de fondsen- en sponsorwerving. 

• ICT-team 
Dit team verzorgt alle zaken rond de ICT van de PlusBus. 

• 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 de bus er aan komt. Tijdens de 
hele rit begeleiden ze de deelnemers, innen de bijdragen van de deelnemers en vullen het 
ritformulier in. 

• Vrijwilligerscoördinator 
Deze coördineert de zaken rondom vrijwilligers zoals de werving van vrijwilligers. 

• Bestuursondersteuners 
Bestuursondersteuners ondersteunen het Bestuur bij bepaalde vooraf afgesproken taken. 
Dit mede om de werkdruk bij het Bestuur te verlagen. 

• Vertrouwenspersoon 
Bij de vertrouwenspersoon gaat het om het vertrouwen dat men in deze persoon 
kan/moet stellen als men last heeft van ongewenst gedrag en men de reguliere weg via 
het Bestuur niet kan en/of wil volgen. De vertrouwenspersoon is eind 2019 benoemd.  
Het Bestuur. 

 

2.4.3 Het Bestuur 

De samenstelling van het bestuur was op 1 januari 2022 
* Linda Marsen  Voorzitter 
* Geert van Raak  Secretaris 
* Anton van Woerkom Penningmeester 

 
En op 31 december 2022: 
* Vacature   Voorzitter 
* Geert van Raak  Secretaris 
* Anton van Woerkom Penningmeester 

 

2.4.4 Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon 

Op dit moment was in ontwikkeling het klachtenreglement en het protocol vertrouwensper-
soon. Wegens de werkdruk bij Bestuur en de vrijwilligerscoördinator ligt dit momenteel stil.  
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In 2022 zijn er 5 klachten binnengekomen van deelnemers, vrijwilligers en andere weggebrui-
kers. Het Bestuur heeft deze klachten opgepakt en de klachten zijn naar tevredenheid van in-
dieners en de betrokken vrijwilligers opgelost. 
 
De vertrouwenspersoon is in 2022 niet ingeschakeld door vrijwilligers en/of deelnemers.  
 

2.5 Onze partners 

Ook in 2022 hebben wij weer samengewerkt of zijn de eerste contacten gelegd met diverse 
partners die ook actief zijn voor onze doelgroep van senioren van 55+. Dit zijn: 

• Gemeente Houten 

• Van Houten & Co 

• Nationaal Ouderenfonds 

• Stichting Duurzaam Vervoer Houten 

• Diverse zusterorganisaties van PlusBussen in de regio 

• De Wiese in Schalkwijk 

• De Trossel voor Schalwijk en Tull en ’t Waal 

• Sportpunt Houten 

• Healthy Houten 

• Krachtig Plus Houten 

• Senioren Zomerschool Houten 

• Netwerk Vervoersdiensten provincie Utrecht 
 

2.6 Werving financiële middelen 

2.6.1 Werving sponsors 

Op dit moment zijn onze belangrijkste sponsoren: 

• Auto Totaal 

• Care & Boat Care 

• Rotary Club Houten 

• Lions International Houten 

• Huiting Hoveniers 

• Multiwacht 

• Installatiebedrijf Smit bv 
 
In 2023 zal het vinden van nieuwe sponsoren weer opgepakt worden zodra het Bestuur weer 
voldoende op sterkte is. 
 

2.6.2 Fondsenwerving 

Hiervoor zijn geen activiteiten opgestart i.v.m. de onderbezetting van het Bestuur. 
 

2.6.3 Overige wervingen 

Verder heeft de PlusBus nog de volgende middelen ontvangen of is met werving van die mid-
delen bezig: 

• Actie Haak Maar Aan 
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Een groep van 10 actieve dames, onder wie een van onze vrijwilligster, heeft handwer-
ken/haken als hobby. Ze maken knuffels en poppetjes. Dat ziet er allemaal prachtig uit. Ze 
verkopen deze spullen aan mensen die bijvoorbeeld een origineel cadeautje aan kleinkin-
deren of anderen willen geven. De opbrengst daarvan gaat naar goede doelen. Ze hebben 
in 2021 € 200 bij elkaar gehaakt.  
  

• Senioren met een kleine beurs 
De PlusBus heeft geconstateerd dat we de doelgroep van senioren met een kleine beurs 
niet bereiken. Onze tarieven zijn te hoog voor deze doelgroep en deze verlagen kan niet 
omdat wij dan niet uit de kosten komen. Het Bestuur heeft deze problematiek besproken 
met de wethouder en de beleidsambtenaar van de gemeente Houten. Deze hebben ge-
vraagd een aantal mogelijkheden nader te onderzoeken. Dat is inmiddels gebeurd en 
daarbij heeft de PlusBus ook voorstellen gedaan hoe we aan deze doelgroep tegemoet 
kunnen komen zodat ze wel mee kunnen op onze ritten. Dit rapport is in 2020 aangebo-
den aan de gemeente. Begin 2023 is gemeld door de gemeente dat dit niet onder het Ar-
moedebeleid valt maar het mee gaat lopen in de afweging van de nog te ontwikkelen Ou-
derenagenda. 
 

2.7 Inzet vervoersmiddel 

Begin 2020 hebben wij onze huidige 9-persoonsbus aan-
geschaft. In 2022 hebben we met deze bus ca. 15.300 
km gereden. 
  
De bus is eind 2021 tot april 2022 i.v.m. de Coronacrisis 
weer gestald op het buitenterrein bij een vrijwilliger. 
Hierdoor kregen wij van het Nationaal Ouderenfonds 
een korting op de gebruikersfee doordat we geen 
verzekeringspremie hoeven te betalen.  

 

2.8 Persaandacht 

Ook dit jaar hebben wij weer veel energie en tijd gestoken in het benaderen van de lokale me-
dia om verdere naamsbekendheid te genereren en vrijwilligers te werven. Hierdoor hebben 
we regelmatig de lokale media ’t Groentje/Houtens Nieuws en Omroep Houten gehaald met 
de volgende onderwerpen:  

• Interview ’t Groentje/Houtens Nieuws n.a.v. de herstart van de ritten 

• Aandacht in ’t Groentje/Houtens Nieuws en bij Omroep Houten aan ons lustrum en de 
lustrumrit voor de abonnees 

• Artikel in het Groentje/Houtens Nieuws dat wij op zoek zijn naar Bestuursleden  
 
 
Wij stoppen ook veel energie in het deelnemen aan evene-
menten in Houten, zoals de jaarlijkse Activiteitenmarkten, 
Het Rond Bloeit en de jaarlijkse Mantelzorgersdag. 
 
 
 

 



Jaarverslag 2022 Stichting PlusBus Houten 
 

 

 
Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting PlusBus Houten op 12 januari 2023 

10 
 

2.9 Programma/aanbod voor deelnemers 

De ritten zijn altijd op de zondagen en op wisselende dagen door de week, waardoor mensen 
met een vaste afspraak altijd wel een dag kunnen vinden waarop ze mee kunnen. De zonda-
gen worden om de week afgewisseld door een lange lunchrit door de regio en een korte kof-
fie/theerit, ook door de omgeving. Sommige deelnemers willen niet te lang in de bus zitten. 
Door de week maken we veel ‘doelritten’ naar musea, evenementen en bijzondere bestem-
mingen. Ook de kerstmarkten doen het goed! We bedenken veel ritten zelf, maar maken ook 
gebruik van de programma’s van andere PlusBussen. Wij bieden een zeer gevarieerd pro-
gramma aan. 
 
In onderstaande tabel hebben wij het aantal ritten en instappers zichtbaar gemaakt. 
 

Jaar 

Ritten Instappers 

Bezet-
tingsgraad Totaal 

Gemid-
deld per 

week 
Totaal* 

Abon-
nees 

Overige Per rit 

2018 166 3,3 895   5,4 90% 

2019 192 3,8 961   5,0 83% 

2020  37 4,1 197     5,3 89% 

2021 41 2,6 238     6,2 89% 

2022 112 3,2 696 657 39 6,2 89% 

   * Splitsing is pas vanaf 2022 gemaakt 

 
 
Er waren in de 9 maanden dat de PlusBus gereden heeft 146 ritten geprogrammeerd. 28 ritten 
zijn niet doorgegaan omdat er onvoldoende deelnemers waren. Dit komt mede doordat onze 
doelgroep toch behoorlijk voorzichtig is geweest bij de herstart om weer deel te nemen aan 
de ritten door de vrees voor Coronabesmettingen. Ook zijn er 6 ritten niet doorgegaan i.v.m. 
met weerswaarschuwingen en in werking zijnde Hitteprotocol van de Overheid. 
 
In 2022 hebben we de volgende ritten gemaakt/bestemmingen bezocht: 

• Stedentrips  
Naar Rotterdam, Utrecht en Gouda 

• Diners  
Bij Proeflokaal Bregje, Nieuwegein, Asian Tower Nieuwegein, Asia Nieuwegein, Blue Lo-
tus, Zeist, De Wiese, Schalkwijk, ROC Lokaal Nieuwegein en Cindisch Soulfood Nieuwe-
gein 

• Pannenkoeken eten 
In Leerbroek, Vianen, Nieuwkoop en Woudenberg 

• Visje eten 
In Harderwijk en Scheveningen 

• Winkelen 
Bij de Graanbuurt Giessenburg, Lady’s Day - Van der Klooster Mode in Boskoop en shop-
pen bij Zwijnenburg mode in Meerkerk 

• Festivals 
KersenFestival, Cothen, Veluws Zandsculpturenfestijn, Garderen en Spakenburgse dagen  
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• Kerstshows 
Eurofleur in Leusden, Warme witte winterweken in Soest en Royal Christmas Fair in Den 
Haag 

• Koffie- en theeritten 
Naar Oudewater, Caatje aan de Lek, Soestduinen, Vreeswijk en Het Oude Paard in Soest 
en High Tea in ’t Veerhuys in Leerdam 

• Lunchritten 
Naar Hilversum, Beesd, de Blaricumse hei, Rhenen, Hilversum, Loosdrechtse Plassen, Go-
rinchem, Zaltbommel, Haarzuilens, Rhenen, Nederhorst den Berg, Huizen,  langs de Waal 
en  Wageningen 

• Musea 
Oude Ambachten en Speelgoedmuseum Terschuur, Museum Beelden aan Zee, Scheve-
ningen, Bakkerijmuseum in Hattem, Flipje & Streekmuseum Tiel, Singer Museum, Laren, 
Paleis het Loo, Museum JAN in Amstelveen, Kasteel Groeneveld, Baarn, Nationaal Bo-
menmuseum Gimborn, Doorn, Kunstmarkt Wijk bij Duurstede, Nederlands Tegelmuseum 
in Otterlo, Mauritshuis Den Haag, Het Noordbrabants Museum, Arboretum en Het De-
pot, Beeldengalerij, Wageningen, Museum Spakenburg, Museum LAM, Landgoed Kasteel 
Keukenhof, Naturalis in Leiden, Museum Arnhem, Cobra Museum, Amstelveen en Neder-
lands Volksbuurtmuseum oftewel Wijk C Museum in Utrecht 

• Rondritten 
Bloesemrit door de Betuwe, Rondrit door de Bollenstreek bij Lisse e.o., Rondrit door De 
Alblasserwaard, Een groot rondje Ankeveense en Loosdrechtse Plassen, Rondrit Ve-
luwe/Posbank, Rondrit Betuwe met lunch, “Langs de Amstel” en Vecht, Herfstrit over 
Utrechtse Heuvelrit en rond Nationaal Park De Hoge Veluwe  

• Rondvaarten 
Op De Linge, door het Groene Hart, door de Biesbosch, Molen en Merentocht over de 
Kagerplassen en rondvaart in ‘s Hertogenbosch 

• Bezoek aan strand 
Wijk aan Zee, Katwijk aan Zee, strandrups Ter Heijde aan Zee, strandrups Langevelder-
slag, Bloemendaal aan Zee, Zandvoort en Scheveningen 

• Diverse 
SHIP IJmuiden, concert in Herman van Veen Arts Center in Soest, Chips, Dahlia Showtuin 
in Voorhout, Almere Jungle en Almeerderhout voor een rit met de Beverbus 
 

2.10 Bereik doelgroep 

Wij hebben een groep senioren die zeer tevreden zijn over de PlusBus. Dit blijkt ook uit de res-
pons die na de ritten wordt gegeven en door de begeleider wordt vermeld op het dagrapport. 
 
Op 1 januari 2022 hadden wij 136 abonnees. Er zijn 49 nieuwe abonnees bij gekomen en er 
waren 31 afmeldingen. Dus op 31 december 2022 hadden wij 154 abonnees. Door de diverse 
activiteiten o.a. met stand op de Activiteitenmarkt is het aantal abonnees gestegen. In 2023 
gaan wij door met activiteiten om meer abonnees te werven. De verdeling tussen heren en 
dames is als volgt: 
 

  2019 2020 2021 2022 

Heren 22 23 25 26 

Dames 103 117 111 128 

Totaal 125 140 136 154 
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Van 137 abonnees is de leeftijd bekend. De leeftijdsopbouw is als volgt: 
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2.11 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: 

3.1.1 Eigen Vermogen 

Het Eigen Vermogen van de PlusBus Houten bestaat uit de Algemene Reserve, de Vervan-
gingsreserve en de Vrije Reserve. 

• Algemene Reserve 
De gewenste Algemene Reserve is bepaald op 25% van de totale omzet in enig boekjaar. 
In toekomstige jaren zal de gewenste Algemene Reserve niet worden verlaagd als de om-
zet daalt. De Algemene Reserve zal wel meestijgen met de omzet. De Algemene Reserve is 
bedoeld als buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers. 

• Vervangingsreserve 
De opbouw van de Vervangingsreserve wordt gebaseerd op het beleid om via het NOF zes 
jaar na de aanschaf in 2020 (dus ultimo 2025) een vervangende bus aan te kunnen schaf-
fen. De netto nieuwprijs van een Mercedes Sprinter 9-persoons bus exclusief BTW maar 
wel met BPM bedraagt momenteel circa € 84.000, waarvan 50% moet worden aanbe-
taald. Dit betekent dat er in zes jaar een vervangingsreserve van € 42.000 beschikbaar 
moet zijn. Dit betekent in principe dus dat er per jaar € 7.000 uit de Exploitatie in de Ver-
vangingsreserve wordt gestort. 

• Vrije Reserve 
De Vrije Reserve wordt gevormd door het Eigen Vermogen minus de Algemene Reserve 
en de Vervangingsreserve.  

 
De Vervangingsreserve zal op de eerste plaats worden gevuld met de jaarlijkse opbrengsten 
uit Subsidies, Sponsoren, Fondsen en Donaties en indien nodig en mogelijk uit de resterende 
winst van het lopende boekjaar. 

 
Bovenstaande normen zijn indicatief. Het betreft een streven om dit binnen de mogelijkheden 
van de PlusBus te realiseren. 

3.1.2 Verwerking exploitatieresultaten  

De volgende stortingen/toevoegingen zullen gebeuren aan de Algemene Reserve, de Vervan-
gingsreserve en de Vrije Reserve: 

• Naar de Algemene Reserve 
o De ontvangen subsidies 
o Aanvulling tot gewenst niveau van circa 25% van de totale omzet. 

• Naar de Vervangingsreserve  
o Storten in deze reserve van de baten uit van de sponsoren, de fondsen en de do-

naties en indien nodig uit de Vrije Reserve.  

• Vrije Reserve 

Het resterende overschot of tekort uit de exploitatie zal worden gestort in c.q. onttrokken 

aan de Vrije Reserve. 
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3.2 Balans per 31 december 2021 

 

Balans per 31 december in euro’s 

Activa 2021 2022 Passiva 2021 2022 
      

Liquide Middelen 17.074,71   22.472,90  Algemene reserve 5.000,00 5.000,00 
Te ontvangen BTW 196,00  0,00  Vervang.reserve bus 14.000,00  21.000,00  
Vordering Debiteur 0,00 282,33 Vrije reserve 13.618,56 7.586,56  
Kruisposten 0,00 0,65 Te betalen BTW 0,00 5,00  

Vooruitbetaald 15.347,85 10.903,00 Te bet. Crediteur 0,00 67,32 
      

Totaal 32.618,56 33.658,88  Totaal 32.618,56 33.658,88  

 

3.3 Toelichting op de Balans 

3.3.1 Liquide Middelen 

Deze bestaan uit het totaal van de Kas en het saldo op onze bankrekeningen bij de Rabobank. 
 

3.3.2 Debiteuren 

Aan het eind van het boekjaar stond er nog een rekening open van een van onze sponsors. De 
facturen aan onze sponsors zijn pas vrij laat in het jaar verstuurd. Deze sponsor is hieraan in-
middels herinnerd en wij verwachten dat de betaling binnenkort zal gebeuren. 
 

3.3.3 Kruisposten 

Het saldo bij Kruisposten is veroorzaakt door een vergissing in de afstorting van de Kas Busbe-
heer. Het bedrag is inmiddels alsnog per bank ontvangen. 
 

3.3.4 Vooruitbetaalde bedragen 

In december 2019 is met het NOF een partnerovereenkomst getekend voor de levering van 
een nieuwe 9-persoons Mercedes bus. Daarvoor is een aanbetaling gedaan van € 20.661 van 
de aanschafprijs van € 51.200 (excl. BPM en excl. 21% BTW). Middels 72 maandelijkse betalin-
gen van € 287,00 zal op een restantbedrag van € 5.000 na het aanschafbedrag van de bus be-
taald zijn. Hierna kan de PlusBus Houten tegen betaling van het restantbedrag de bus in volle-
dig eigendom verkrijgen. Daarnaast heeft de PlusBus Houten zich verplicht om in deze tijd een 
Vervangingsreserve van € 42.000 op te bouwen, zijnde 50% van de verwachte kosten van een 
nieuwe bus inclusief BPM, waarvoor sinds 1 januari 2020 geen vrijstelling meer voor BPM kan 
worden aangevraagd. 
 

3.3.5 Reserves en Vermogen 

Over 2022 is een positief resultaat van € 968,00 gerealiseerd. Aan de Algemene Reserve is 
geen toevoeging gedaan daar deze circa 25% van de reguliere omzet is en dit voldoende 
wordt geacht. Aan het saldo van de Vervangingsreserve is overeenkomstig het contract met 
het NOF een bedrag van € 7.000 toegevoegd. Het positieve resultaat en de toevoeging aan de 
Vervangingsreserve resulteren in de afname van de Vrije Reserve van € 6.032,00. 
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Dit geeft het volgende overzicht: 
 

Eigen Vermogen 1-1-2022 Toevoegingen 31-12-2022 
 

  
 

Algemene Reserve 5.000,00  0,00 5.000,00  

Vervangingsreserve nieuwe bus 14.000,00 7.000,00 21.000,00 

Vrije reserve 13.618,56 - 6.032,00 7.586,56  
 

  
 

Totaal 32.618,62  968,00 33.586,56  

 

3.3.6 Te betalen BTW 

Aan het einde van het boekjaar was er nog een saldo te voldoen over het 4e kwartaal van 
2022. Dit is in januari 2023 tegelijk met de BTW-aangifte voldaan. 
 

3.3.7 Crediteuren 

Aan het einde van het boekjaar stond er nog een rekening open aan Q8 in verband met ge-
tankte benzine. 
 

3.4 Rekening van Baten en Lasten over 2021 

 

Rekening van Baten en Lasten over 2021 en 2022 

Activa 2021 2022 Passiva 2021 2022 
      

Autokosten bus 10.772,08  12.276,09  Subsidies 0,00  0,00 
Kosten uitstapjes 665,30  1.191,77  Sponsoren 783,35 816,65  
Kosten vrijwilligers 23,91  261,07 Crowdfunding 1.765,36 1.579,46  
Kantoorkosten 431,76  472,38 Giften / fooien 106,75  92,25  
PR-kosten 226,77  561,26 Ritopbrengsten 3.428,20  11.959,59 
Diverse kosten 0,52 672,78 Abonnementen 1.078,62 1955,40 
Batig saldo 0,00  968,00 Nadelig saldo 4.958,06 0,00 
      

Totaal 12.120,34 16.403,35  Totaal 12.120,34 16.403,35 

 

3.5 Toelichting op de Rekening van Baten en Lasten 

3.5.1 PlusBus autokosten 

De nieuwe 9-persoons Mercedes bus is aangeschaft via een partnerovereenkomst met het Na-
tionaal Ouderenfonds waarbij de aanschafkosten van de bus in 72 maandelijkse termijnen in 
de vorm van een gebruikersfee worden betaald en waarin tevens de kosten voor verzekering 
zitten. De autokosten bestaan verder uit variabele kosten zoals brandstof en reparatie- en on-
derhoudskosten. Omdat er in 2022 vanwege de coronacrisis maar negen maanden gereden is 
zijn de variabele autokosten veel lager dan in normale jaren. 
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De overige kosten bestonden uit kleine kosten voor de bus. 
 

PlusBus autokosten 2021 2022 
 

 
 

Gebruikersfee bus 9.301,72  9.720,44  

Reparaties en onderhoud 0,00  221,02  

Brandstof voor de bus 697,49  2.334,63  

Eigen risico aanrijding 730,00  0,00  

Overige kosten bus 42,87  0,00  

Totaal 10.772,08  12.276,09  

 

3.5.2 Kosten uitstapjes 

Onder de kosten voor uitstapjes vallen uitgaven die direct gemaakt worden om elk uitstapje 
op een goede manier te kunnen verzorgen. Ook voor de uitstapjes geldt dat vanwege corona 
de kosten lager waren dan in normale jaren. In 2021 heeft de bus maar vijf maanden gereden, 
in 2022 negen maanden. Voor de PlusBus Houten waren dat de volgende kosten: 
 

Kosten uitstapjes 2021 2022 

Ritkosten (pont, parkeren, etc.) 24,65  127,80  

Kosten vrijwilligers (koffie, entree, etc.) 97,10  187,64  

Programmaboekjes (drukkosten, etc.) 395,67  771,36  

Diverse kosten uitstapjes 147,88  104,97  

Totaal 665,30  1.191,77  

 

3.5.3 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. Vanwege de coronacrisis is er pas in 2022 weer een vrijwilligersavond georganiseerd. 

 
Kosten vrijwilligers 2021 2022 
 

 
 

Vrijwilligersavond 0,00 226,00 

Attenties (bloemen, kaarten) 20,66  19,70  

Scholingskosten (instructie, EHBO, etc.) 0,00  0,00  

Diverse kosten 3,25 15,37 

Totaal 23,91  261,07  

 

3.5.4 Kantoorkosten 

Onder kantoorkosten worden kosten gerekend die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden 
voor de PlusBus Houten goed te kunnen uitvoeren. Daaronder vallen administratiekosten 
maar ook ICT- en computerkosten, enz. De PlusBus Houten heeft de volgende kantoorkosten 
gemaakt: 
 

Kantoorkosten 2021 2022   
 Administratiekosten 70,00  0,00 

Bankkosten 204,68 242,40 

Telefoonkosten 109,08  109,08 



Jaarverslag 2022 Stichting PlusBus Houten 
 

 

 
Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting PlusBus Houten op 12 januari 2023 

18 
 

Kantoorkosten 2021 2022 

Website en e-mail 48,00  83,68 

Computerkosten en software 0,00 4,01 

Overige kantoorkosten 0,00 33,21 

Totaal 431,76 472,38 

 

3.5.5 PR-kosten 

De PR-kosten bestonden uit algemene PR-kosten voor bv. de Activiteitenmarkt op Het Rond, 
contactbrieven en -mailingen vanwege de coronacrisis en kerstkaarten. Onder andere door 
het drukken van nieuwe flyers zijn de PR-kosten in 2022 hoger dan in 2021. 
 

3.5.6 Crowdfunding 

De opbrengsten van crowdfunding zijn in 2022 dankzij de gulle donaties van onze abonnees 
vergelijkbaar met 2021. 
 

3.5.7 Ritopbrengsten 

De ritopbrengsten zijn het totaal van door de deelnemers betaalde bijdragen voor de meege-
maakte ritten. In 2021 zijn er vanwege de coronacrisis slechts vijf maanden ritten gemaakt en 
in 2022 negen maanden. Bovendien zijn eind 2022 uitjes verzorgd voor twee verzorgingstehui-
zen. 
 

3.5.8 Bezorg- en e-mailabonnementen 

De abonnees hebben voor het ontvangen van programmaboekjes de keuze tussen toezending 
per e-mail, waarvoor € 15,00 per jaar wordt betaald, of bezorging in de brievenbus, waarvoor 
€ 24,00 per jaar wordt betaald. Het bedrag van de baten is het deel van de ontvangen abon-
nementsgelden die betrekking hebben op de periode augustus t/m december. 

 

3.6 Overzicht van de Baten en Lasten 2020-2022 

 

  Kostenoverzicht 2020 2021 2022   Inkomsten 2020 2021 2022 
 

  
 

    Gebruikersfee bus 7.590  9.302 9.720 Subsidies 3.500 0 0 

Autokosten 997  1.470 2.556 Sponsoren 0 783 817 

Kosten uitstapjes 600 665 1.192 Fondsen 11.055 0 0 

Kosten vrijwilligers 211 24 261 Crowdfunding 1.751 1.765 1.579 

Kantoorkosten 427 432 472 Giften/fooien 32 107 92 

PR-kosten 333 227 561 Ritopbrengsten 2.960 3.428 11.960 

Incidentele lasten 

Batig saldo 

  

0 

14.045 

 

0 

0 

 

673 

968 

  

Abonnementen 

Incidentele baten 

Nadelig saldo 

2.573 

2.333 

- 

1.079 

0 

4.958 

1.955 

0 

0 
 

       Totaal 24.203  12.120 16.403 Totaal 24.203 12.120 16.403 

 
Bij het vergelijken van de saldi van Baten en Lasten van de laatste drie jaren is de invloed van 
corona duidelijk te zien. 

 


