Stichting “Vrienden van Vrijwilligersvervoer voor
minder-mobielen”

Jaarverslag 2018
Inleiding
Dit jaarverslag bestaat uit twee delen:
1. Gang van zaken en vooruitzichten
Hierin wordt verslag gedaan van de ontwikkelde activiteiten en belangrijkste gebeurtenissen. Daarbij wordt kort aangegeven wat de vooruitzichten en ontwikkelingen
voor 2019 zijn.
2. Financiële verantwoording
Dit onderdeel bevat het financiële overzicht over 2018 en de begroting 2019.
1. Gang van zaken
Het bestuur van de Stichting “Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen” heeft, conform
het beleidsplan, een nieuwe stichting in het leven geroepen: Stichting “Vrienden van
vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen”. De aanleiding was de mogelijkheid tot aanschaf van een rolstoelbus. Op 2 mei 2018 is de stichtingsakte gepasseerd bij notaris
Stotijn in de Wijk.
De stichting heeft ten doel het werven, verwerven en beheren van financiën, middelen en
materialen ten behoeve van de Stichting “Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen” en
het bevorderen van de in het Beleidsplan van de Stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen genoemde missie en voorts al hetgeen dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
In deze stichting wordt ook het donatieprogramma ondergebracht. In de “Vrienden van”stichting wordt vermogen opgebouwd dat besteed gaat worden aan vervoersgerelateerde
bijzondere activiteiten en bezittingen.
De stichting beschikt over de ANBI-status (RISN 858771214) waardoor een donatie in
principe aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.
1.1 Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit Thom de Bont (voorzitter), Wim Muller (secretaris) en Bé Moes
(penningmeester).
1.2 Rolstoelbus
Zoals hierboven al werd gememoreerd kreeg de Stichting “Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen” begin 2018 de mogelijkheid een rolstoelbus met lift (bouwjaar 2008) aan
te schaffen. In de bus is plaats voor 2 rolstoelen en 2 passagiers. In april werd besloten
tot definitieve aanschaf. Dit noopte de stichting tot de oprichting van een “Vrienden van”stichting. In juli is de bus aangeschaft en goedgekeurd door de RDW. Naast de logo’s van
“Hoogeveenvervoert” en “DeWoldenvervoert” is op de bus belettering aangebracht van
de sponsors.
Voor het gebruik van de bus zijn procedures en een handleiding (zoals het bedienen van
de lift en het vastzetten van de rolstoel(len) opgesteld.
De feestelijke ingebruikname vond plaats op 8 november.
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1.3 Vooruitzichten
De komende jaren zal het beleid erop gericht zijn via het opzetten van een
donatieprogramma (financiële) middelen te vergaren om onder meer de verliezen van de
rolstoelbus te gaan afdekken. Om het vervoer met de rolstoelbus voor zoveel mogelijk
mensen bereikbaar te maken, hanteren wij voor particulieren namelijk een nietkostendekkend tarief.
Verder denken wij aan het aanschaffen van een E-duo fiets waarmee klanten die dat zelf
niet meer kunnen samen met een vrijwilligers lekker in de buitenlucht kunnen rondtoeren. En bijv. ook aan een overdekte aanhangwagen om (2e hands) goederen voor klanten naar huis te kunnen vervoeren. Of om mensen met al hun spullen naar een vakantiebestemming te brengen.
2.

Financiële verantwoording

Jaarrekening Stichting Vrienden van 2018 incl. begroting 2019 rolstoelbus
Aanschafprijs rolstoelbus
€ 10.000,00
Eenmalige kosten aanschaf
Poetsen
€ 225,00
Banden
€ 331,00
Onderhoud grote beurt
€ 180,00
RDW
)
Vastzetten rolstoelen
)
€ 719,00
Accessoires veiligheid e.d.
)
Overige eenmalige kosten
)
BPM en wegenbelasting (terug te ontv.?)
€ 2.008,00
Totaal
€
4.463,00
Totale aanschafkosten
€ 14.463,00
Financiering
Donaties particulieren
Donatie fondsen en bedrijven
Donaties diaconieën kerken
Totaal financiering

€ 130,00
€ 5.789,00
€ 9.840,00
€ 15.759,00

Reserve voor onderhoud/exploitatie
Terug te ontvangen belastingen
Reserve voor onderhoud/exploitatie

€
€
€

1.296,00
2.008,00
3.304,00

?

2018
(4 mnd.)

Exploitatierekening
Opbrengsten
Opbrengst ritten
Reclamesponsoring
Totale opbrengsten

€

Uitgaven
Verzekering
Brandstof
Reparaties
Onderhoud (reservering)
Wassen
ANWB
Belastingen
Diversen / onvoorzien
Totale uitgaven
Explotatieresultaat 2018/2019 (begr.)

€
€
€

303,00
314,00
74,00

€

8,00

€

171,00
€
€
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1.111,00

870,00
241,00

Begroting
2019
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.500,00
800,00
4.300,00

1.100,00
1.300,00
500,00
500,00
100,00
120,00
250,00
3.870,00
430,00

