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Verslag van de Stichting Belbus Oostzaan over 2018 
 
Gegevens van de Stichting 
De Stichting draagt de naam "Stichting Belbus Oostzaan" en is 
opgericht op 25 maart 1992.  
De eerste busrit werd gereden op 1 november 1992. 
 
Kantooradres: Lisweg 261d, 1511XN Oostzaan 
Telefoon 075 684 5660 op werkdagen van 9 tot 16 uur 
Kamer van Koophandel nummer 41232066 
Fiscaalnummer 8006.57.585 
 
Doelstelling 
De doelstelling van de Stichting Belbus Oostzaan is het verzorgen van vervoer 
voor oudere of gehandicapte inwoners van Oostzaan zodat zij deel kunnen 
nemen aan het maatschappelijk verkeer. 
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van de Stichting Belbus Oostzaan bestond in 2018 uit 6 personen, 
te weten: 
Mw. A. van Tol, voorzitter, aftredend per eind 2019 
Mw. M.T.C. Koelman, secretaris, aftredend per eind 2020 
Hr. M.J. de Leeuw, penningmeester, aftredend per eind 2020 
Hr. J. Schut, 2e penningmeester, aftredend per eind 2018 
Mw. W. de Jong, lid, aftredend per eind 2019 
Hr. C. Molenaar belast met technische zaken en regelgeving, aftredend per  
eind 2020. 
Aftredende bestuursleden zijn in principe terstond herkiesbaar. 
 
Beloningsbeleid 
Het aantal vrijwillige medewerkers bestond uit 23 chauffeurs, waaronder 2 
bestuursleden en 13 kantoormedewerkers. 
Verder waren er gedurende het hele jaar 3 betaalde krachten: 2 chauffeurs 
gedetacheerd vanuit Werkom (v/h Baanstede) en de kantoorcoördinator werkt  
via uitzendbureau PDZ. 
Al onze vrijwilligers ontvangen een bescheiden vrijwilligersvergoeding. 
 
Uitgeoefende activiteiten 
Conform het beleidsplan werden er 16.662 persoonsritten uitgevoerd met tot 
de doelgroep behorende personen. In 2017 waren dat 18.322 ritten. 
De dienst werd uitgevoerd met een drietal bussen en één personenauto. De 
oudste bus doet in principe dienst als reserve bus.  
In totaal werd met onze voertuigen een afstand van 97.906 km. afgelegd, in 
2017 was dat 108.553 km. Dit jaar was het dus minder dan voorgaand jaar, 
maar altijd nog een afstand van ruim tweemaal rondom onze mooie aardbol. 
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JAARREKENING  van de  Stichting BELBUS OOSTZAAN

BALANS per eind 2018 in EURO's

BALANS ACTIVA
Bedrijfsmiddelen 51.200 69.700

Vorderingen etc. 5.240 6.546

Financiële middelen 173.309 158.969

Totaal Activa 229.749 235.215  

BALANS PASSIVA
  Stichtingsvermogen 47.317 44.106
  Financieringsreserve 114.233 111.993

  Voorzieningen 14.024 17.059

  Vooruit ontvangsten 33.628 32.534

  Overige schulden etc. 20.547 29.523

Totaal Passiva 229.749  235.215  
-                -                

Overzicht van Baten en Lasten over 2018 in EURO's

Resultaten
Totaal van de Opbrengsten 150.559 153.784

Kosten vervoer -109.206 -111.596

Algemene kosten -39.113 -39.992
Exploitatieresultaat 2.240 2.196
Bijzondere resultaten 0 0
Financiële resultaten 3.129 3.133
Giften 82 26
TOTAAL  RESULTATEN 5.451 5.355

TOELICHTING BIJ HET FINANCIELE VERSLAG
De post bedrijfsmiddelen daalde per saldo door de toegepaste afschrijvingen.
Er werden in 2018  geen vervoermiddelen gekocht of afgestoten.
De Overige schulden zijn vrij fors gedaald doordat aan de gemeente Oostzaan terug 
te betalen bedrag over 2016 en 2017 werden afgerekend.

Door minder gereden ritten is het Totaal van de opbrengsten per saldo enigszins gedaald.
Ook de kosten van het vervoer daalden licht.
Het positieve Exploitatieresultaat over 2018 werd toegevoegd aan de Financieringsreserve.
De financiële resultaten en de giften werden toegevoegd aan het Stichtingsvermogen.

2018 Vorig jaar

2018 Eind vorig jaar

2018 Eind vorig jaar


