Stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer voor mindermobielen

Jaarverslag 2019
Inleiding
De Stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen is op 2 mei 2018 is
notarieel opgericht. Het doel is het ver werven van financiën, middelen en materialen ten
behoeve van de ondersteuning van de activiteiten van de stichting Vrijwilligersvervoer
voor minder-mobielen, die onder de namen Hoogeveenvervoert en DeWoldenvervoert
actief is.
Het bestuur bestaat uit Thom de Bont (voorzitter), Wim Muller (secretaris) en Bé Moes
(penningmeester).
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 een overzicht van de bezittingen eind 2019, de
exploitatierekening 2019 van de rolstoelbus inclusief de begrote exploitatierekening
2020.
1.

Gang van zaken

De stichting heeft in 2019 twee activiteiten uitgevoerd, namelijk de xploitatie van de
rolstoelbus en het opzetten van een donatieprogramma.
Rolstoelbus
Begin 2018 kreeg de Stichting Vrijwilligersvervoer 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 en is een fondsenwerving
gestart die bijna € 16.000,00 heeft opgebracht. Na veel ‘gedoe’ met RDW en de
Belastingdienst is uiteindelijk begin 2019 vrijstelling verkregen van wegenbelasting en is
de al betaalde wegenbelasting en BPM terugontvangen.
Na oprichting van de Vrienden van stichting is de rolstoelbus inclusief het overschot aan
geworven fondsen ingebracht in de Vrienden van stichting.
In 2019 zijn met de rolstoelbus 264 ritten gereden (7.157 km.) voor ongeveer 25
verschillende klanten De opbrengst daarvan bedroeg € 3.643,00 (begroot € 3.500,00).
Daarnaast is € 575,00 aan reclamesponsoring (logo’s op de rolstoelbus) ontvangen. De
kosten zijn binnen de begroting gebleven, waardoor een positief resultaat van € 1.309,00
is geboekt, dat aan de reserves is toegevoegd.
De afschrijving van de rolstoelbus is vastgesteld op € 3.000,00 per jaar. Het feit dat het
een verouderde en vervuilende diesel is, speelt hierbij een rol. Vervanging binnen enkel
jaren is vereist. Hopelijk brengt het donatieprogramma hiervoor voldoende geld op.
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1.1 Donatieprogramma
Het donatieprogramma is in opzet gereed. Het omvat alle varianten van donderen,
schenken en nalaten (jaarlijkse donatie, eenmalige gift, periodieke gift met
belastingaftrek, legaten en erfstellingen. Ook de administratieve inrichting en de
promotiemiddelen zijn in concept gereed.
Wij verwachten het programma in mei 2020 te kunnen lanceren. We gaan dan de folder
‘Schenken en Nalaten’ en de uitgebreidere gelijknamige brochure aan al onze klanten
toezenden en brengen een persbericht uit. Onze chauffeurs worden de ‘ambassadeurs.
Zij hebben uiteindelijk het daadwerkelijke contact met onze klanten (potentiële
donateurs). Wij gaan die als ook de planners een opleiding geven over de verschillende
vormen van donatie en de fiscale aftrekmogelijkheden, zodat die alle vragen van klanten
hierover adequaat kunnen beantwoorden c.q. de klanten de juiste weg kunnen wijzen.
1.2 Vooruitzichten
De komende jaren zullen, naast de exploitatie van de rolstoelbus, voornamelijk in het
teken staan van het succesvol invoeren van het donatieprogramma.
Aanschaf of vervanging van vervoermiddelen is vooralsnog niet aan de orde. Ook
worden, naast de reanimatie en EHBO-opleidingen, geen bijzondere activiteiten bij de
Stichting Vrijwilligersvervoer voorzien. De financiering van die opleidingen is geregeld.
2.

Financiële verantwoording

Jaarrekening Vrienden van Vrijwilligersvervoer 2019
Bezittingen
Aanschafprijs rolstoelbus (incl.
initiële kosten)
Afschrijving
Boekwaarde rolstoelbus

31-12-2019
€ 14.463
€ -3.000
€ 11.463

Vordering St. Vrijwilligersvervoer

€ 1.908

Reserve 31-12-2018
Terugontvangen belastingen
Ontvangen donaties
Explotatieresultaat rolstoelbus 2019
Reserve 31-12-2019
Totaal bezittingen

€ 1.818
€ 1.469
€ 207
€ 1.309
€ 4.803
€ 18.174

Exploitatierekening rolstoelbus (excl. afschrijvingen)
Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Opbrengsten
Opbrengst ritten
Reclamesponsoring
Totale opbrengsten

€
€
€

3.500
800
4.300

€
€
€

3.643
575
4.218

€
€
€

3.500
500
4.000

Uitgaven
Verzekering
Brandstof
Reparaties, onderhoud, wassen e.d.
ANWB Wegenwacht
Diversen / onvoorzien
Totale uitgaven

€
€
€
€
€
€

1.100
1.300
1.000
120
250
3.770

€
€
€
€
€
€

1.258
831
700
120
2.909

€
€
€
€
€
€

1.300
1.000
1.000
120
250
3.670

Explotatieresultaat

€

530

€

1.309

€

330
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