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Jaarverslag 2018 +BUS Utrechtse Heuvelrug 
 

 
1. Doelstelling 

De doelstelling van de Stichting +BUS Utrechtse Heuvelrug luidt als volgt: help voorkomen 

dat ouderen in een isolement raken. Dit doet de Stichting door het inzetten van een 9 
persoonsbusje, waarmee gezellige dagtochtjes worden gemaakt. De deelnemers aan de 

uitjes worden thuis opgehaald en teruggebracht: dit is het unieke voordeel van de +BUS. 

Ook mensen die minder mobiel zijn, kunnen hierdoor gezamenlijk op pad. Dat de bus in een 
behoefte voorziet blijkt uit het aantal unieke deelnemers. In 2018 waren dit er ruim 250, een 
stijging van 15 % t.o.v. 2017. 
 
 

2. Wijziging in coördinatie en bestuur 

 

a. Coördinatie 

Eind 2017 hebben coördinatoren Diederik Hirschel en Fons van Leeuwen bij de 
vrijwilligers aangegeven dat zij per eind 2018 hun coördinerende taken wilden 
neerleggen. Zij hadden een sterke voorkeur voor het overdragen van hun taken aan 
bestaande vrijwilligers. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zou getracht worden 
de stichting aan een externe organisatie over te dragen.  
Gelukkig bleek in eigen gelederen voldoende animo om de  taken van de heren 
Hirschel en van Leeuwen over te nemen. Per 1 januari 2019 heeft het nieuw 

geformeerde +BUS-team de coördinatie overgenomen. Het nieuwe aanspreekpunt is 

Tim op ten Noort. Binnen de werkorganisatie hebben de verschillende teams meer 
autonomie gekregen, waardoor de werkzaamheden beter verdeeld worden. De 
nieuwe coördinator zou hierdoor minder belast moeten worden dan zijn 
voorgangers. 
 

b. Bestuur 

Vanaf 1 april 2017 bestond het bestuur van de Stichting +BUS Utrechtse Heuvelrug uit 

de heren De Boer, Hirschel en Van Leeuwen. De twee laatstgenoemden hebben 
aangegeven dat zij, indien gewenst, na de overdracht van hun coördinerende taken 
bestuurlijk actief wilden blijven. Besloten is dat zij aanblijven, en dat de heer Op ten 
Noort aan het bestuur toegevoegd zou worden als contactpersoon tussen bestuur en 

het +BUS-team. Per 1 november 2018 is de heer Op ten Noort ingeschreven als 
bestuurslid van de Stichting. 

 

 
 



2 

 

3. Operationele gegevens 

 
a. Ontwikkeling aantal deelnemers en ritten 

Het aantal deelnemers aan de ritten steeg in 2018 met 6% t.o.v. 2017. De gestage 
groei in het aantal deelnemers bleef zich voortzetten, al vlakte deze de laatste jaren 
af. In 2017 is begonnen met het niet-inplannen van ritten op een aantal dagen aan 
het einde van de maand. Op deze dagen kunnen overtekende ritten worden 
herhaald. Door deze methodiek konden meer ritten uitgevoerd, en dus meer 
deelnemers bediend worden.  

 
Het aantal ritten dat geen doorgang vond wegens te weinig deelnemers (<4), bleef 
even hoog als in 2017. Er zal nog kritischer naar de aantrekkelijkheid van de 
bestemmingen gekeken worden om het aantal uitgevallen ritten te beperken. 

 

    2012   2013   2014   2015   2016 2017 2018  
 

 

     

Aantal ritten 175 214 + 
4② 

207+5
①+4② 

229+7①

+8② 
285+14
① +6② 

316+11
①+12② 

329+10
①+ 8② 

     

Ritten met < 4 deeln.     22 43 43      

Aantal deelnemers 988 1242 1301 1533 1735 1809 1921      

Unieke deelnemers 
reguliere ritten 

135 183 190  213 214  218 252      

Bezettingsgraad 5,65 5,78 6,02 6,28 6,48 6,41 6,52      

Aantal kilometers 22000 33000 35000 42000 47500 50.000 50.000      

Aantal abonnementen 129 139+ 170 194 205 226 231      

Aantal vrijwilligers 35 37 37 36 36 40 38      

Aantal emailadressen - - - 65 42 121  
 

139 
 

     

① € 5 ritten 
② Bus verhuurd 
 

b. Nieuwe bus 

De bus waarmee de vrijwilligers de ritten uitvoeren, wordt geleased van het 
Nationaal Ouderen Fonds (NOF). De 6 jarige lease periode liep in december 2018 af. 
In de loop van 2018 is onderzocht op welke wijze een nieuwe bus aangeschaft kon 
worden.  

 
In dit verband is het van belang dat het NOF vrijstelling heeft van BPM en 
wegenbelasting.  De BPM op een nieuwe bus bedraagt ruim € 32.000; de 
wegenbelasting per jaar bedraagt ruim € 2.000. Daardoor kan het NOF een scherpe 
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leaseprijs berekenen. Het NOF incasseert op elke bus een aantrekkelijke korting: 
beide partijen profiteren dus van een lease overeenkomst. 

 
Het bestuur heeft ook gekeken naar aankoop van een bus in eigen beheer. Over de 
terugbetaling van BPM en vrijstelling van wegenbelasting kon de Belastingdienst op 
voorhand geen uitspraak doen.  Ondanks dat er bij aanschaf voor eigen rekening een 
interessante korting verkregen kon worden, achtte het bestuur het risico van niet 
terug te ontvangen BPM te groot. Daarom is besloten wederom een leasecontract 
met NOF af te sluiten. Bij een tweede leasecontract vraagt het NOF om een 
aanzienlijke eigen bijdrage van de koopsom. De maandelijkse leasesom wordt 
daardoor verlaagd. 

 
De Stichting heeft begin 2019 een eigen bijdrage van € 56.870 incl. btw aan NOF 
overgemaakt. Theoretisch zou dit bedrag uit de reserves voldaan kunnen worden. 
Het bestuur achtte het in stand houden van een bufferreserve noodzakelijk. Daarom 
is gezocht naar sponsors voor een deel van de eigen bijdrage. De volgende 
organisaties hebben een bijdrage geleverd: 

 Stichting Doorns Belang: € 5.000 (overgemaakt begin 2019) 

 Stichting Weldoen Driebergen: € 5.000 

 Stichting Elise Mathilde Fonds € 3.000 

 Stichting Goed Zo € 500 

Het bestuur is deze organisaties hiervoor zeer erkentelijk. De nieuwe bus zal in april 
2019 operationeel zijn. 

  

c. Invoering btw plicht 

Naar aanleiding van de komst van de nieuwe bus is onderzocht of invoering van btw 
plicht voordelig zou kunnen zijn. In de € 56.870 eigen bijdrage aan NOF voor de 
nieuwe bus is € 9.870 btw begrepen. Dit bedrag zou kunnen worden teruggevorderd 
indien de stichting btw plichtig zou zijn. Ook andere voor uitgaven, zoals b.v. 
brandstof, zou de btw teruggevorderd kunnen worden. Daar staat tegenover dat over 
de inkomsten, met name de bijdragen van de deelnemers en abonnementen op het 
maandprogramma, btw afgedragen zou moeten worden.  

 
Rekenexercities hebben aangetoond dat btw plicht zeker bij de aanschaf van een 
nieuwe bus, maar ook in andere jaren, voordelig zou zijn. Daarom is in augustus 2018 
aan de belastingdienst verzocht de Stichting btw plichtig te verklaren. Dit verzoek is 
ingewilligd: de Stichting is per 1 januari 2018 btw plichtig verklaard. Dit bracht een 
hoop extra werk mee: de boekhouding moest worden aangepast en voor elk kwartaal 
moest een btw opgave worden ingediend. 

 

d. Financiële resultaten 

De winst van de +BUS bedroeg in 2018 € 10.652, waarvan € 9.423 sponsoring en 

donaties. Exclusief sponsoring en donaties werd 2018 afgesloten met een batig saldo 
van € 1.230, 3% van de omzet. Dit is inclusief een btw teruggave van €2.209. Dus 
zonder btw teruggave zou er een exploitatietekort zijn van  € 979. Over 2017 was er 
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nog een bescheiden winstje van € 215. De marges  waarmee de stichting werkt zijn 
gering: geen enkele vrijwilliger ontvangt een vergoeding ritten worden vrijwel tegen 
kostprijs uitgevoerd. 

 

4. € 5 ritten 

De kostendekkende ritprijzen van de +BUS zijn voor sommige mensen te hoog. Daarom 

heeft de +BUS sinds eind 2014 ca. éénmaal per maand een z.g. € 5 rit. Deze ritten zijn 

bestemd voor mensen die de normale uitjes niet kunnen betalen. Bij de prijs van € 5 zijn evt. 
entreekosten, koffie onderweg en een maaltijd inbegrepen.  
 
In 2018 zijn 10 € 5 ritten uitgevoerd. Totaal zijn 67 mensen met deze ritten mee geweest, 
wat neerkomt op gemiddeld 6,7 mensen per uitstapje. Voor de € 5 ritten zijn in 2018 ca. 
2000 kilometers verreden. 
Het blijkt onverminderd lastig de mensen te vinden die voor de € 5 ritten in aanmerking 
komen. In 2018 is er weer veel energie gestoken in het bekendmaken van de € 5 ritten bij 
tussenpersonen die in contact staan met de gezochte doelgroep.  
 

5. Tot slot  

De voorganger van de +BUS ging in 2007 van start. Sindsdien is er gestage groei geweest in 

het aantal deelnemers. In 2018 waren er ruim 250 unieke deelnemers, ruimschoots een 
verdubbeling t.o.v. de beginjaren. Niet alleen het aantal, maar ook de reacties van de 

deelnemers maken duidelijk dat de +BUS in een behoefte voorziet. In de toekomst zal die 

behoefte alleen maar toenemen. Dit is een gevolg van het overheidsbeleid om ouderen zo 

lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De capaciteit van de +BUS begint met de huidige 

organisatie tegen grenzen aan te lopen. Door optimalisatie van het programma (minder 
uitval door te weinig deelnemers) zou de capaciteit nog iets verhoogd kunnen worden. 
 
Met een nieuw coördinatieteam, een gedegen/stabiele financiële situatie en de inzet van 

een nieuwe bus ziet het bestuur de toekomst van de +BUS met vertrouwen tegemoet. 
 
24 mei 2019 
 
Het bestuur: 

Tjaard de Boer 
Diederik Hirschel 
Fons van Leeuwen 
Tim op ten Noort 
 


