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Jaarverslag 2021 +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.  
 
 

2. Aansturing 

Vanaf februari zijn het bestuur “op afstand” en het uitvoerend +BUS Team geïntegreerd tot 
één 5-hoofdig bestuur, dat ook alle uitvoerende taken op zich heeft genomen, ook het 
Corona team was toen niet meer nodig. Het bestuur komt maandelijks bijeen. 
Uiteraard zijn de diverse “sub” teams (programma- en telefoonteam) nog actief. 
 
 

3. Lustrum 

 

Op 29 september heeft de stichting +BUS Utrechtse Heuvelrug, weliswaar een jaar verlaat 
door alle coronaperikelen, haar eerste lustrum op bescheiden schaal gevierd. Het K.F. 
Heinfonds heeft deze middag mogelijk gemaakt met een bijdrage van € 801,- 
 
 

4. Ritten 

Het moge duidelijk zijn, dat door Covid 19 ook het jaar 2021 net als 2020 een heel ander 
beeld heeft gegeven dan de jaren 2019 en daarvoor. Heel langzaam kwamen de ritten vanaf 
juli weer op gang, wel heel bescheiden van aantallen en ook lang niet iedere dag en ook 
weer met in achtneming van de Coronaregels.  
 

De getallen laten op alle fronten vanwege Covid 19, net als in 2020, een daling zien t.o.v. 
2019. Gelukkig is het aantal abonnementen op het eind van het jaar weer stijgende, nadat 
gedurende het jaar er een daling te bespeuren was. Diverse deelnemers hebben opgezegd, 
omdat ze niet meer in staat waren om mee te gaan. En zoals gezegd aan het eind van het 
jaar vonden nieuwe deelnemers de weg naar ons. 
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 2019 2020 2021 

Aantal reguliere ritten 336 154 184 

Aantal deelnemers op totaal 
aantal ritten 

1.939 663 640 

Aantal deelnemers, dat minimaal 
1 x heeft deelgenomen 

250 159 139 

Bezettingsgraad (totaal 7) 6,37 5,59 5,81 

Aantal kilometers 53.000 11.918 14.987 

Aantal abonnementen 231 209 197 

    

    

Aantal vrijwilligers 39 38 37 
 

 

 

5. Bus 

De bus waarmee de vrijwilligers de ritten uitvoeren verloopt via een contract met het 
Nationaal Ouderen Fonds (NOF). Daarmee bespaart de stichting de BPM en de 
wegenbelasting. Wel heeft de stichting zelf met behulp van diverse sponsors de bus 
gefinancierd. 
De 6-jarige contractperiode loopt van april 2019 voor 6 jaar. Aangezien de bus ook in 2021 
voor het grootste deel heeft “stilgestaan” is het niet ondenkbeeldig, dat in 2025 de bus nog 
1 jaar langer dienst kan doen.  
 
 
 

6. Financieel verslag 

 
Het jaar 2021 
Dit jaar staat wederom in het licht van de COVID-19 pandemie. De maatregelen van 
overheidswege hebben de activiteiten van de +BUS het eerste deel van het jaar geheel tot 
stilstand gebracht en ook in december kon er niet gereden worden. Slechts in de maanden 
juli tot en met november hebben activiteiten plaatsgevonden onder de restricties van 
COVID-19. Veel Deelnemers, velen behorend tot de zogenaamde kwetsbare groepen, 
durfden deelname aan een van onze activiteiten niet aan. Dus ook in de periode dat er wel 
activiteiten georganiseerd werden was de bezettingsgraad beduidend lager dan gewenst. 
Ondanks dat de overheadkosten van de stichting betrekkelijk laag zijn gaan deze natuurlijk 
wel gewoon door.  
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Resultaten 
Het boekjaar 2021 laat een negatief saldo zien van € 5.535.  In de ongewijzigde begroting 
voor 2021 werd nog uitgegaan van een positief saldo van € 1.673. Daarmee komt het verlies 
ten opzichte van de begroting uit op € 7.208. In grote lijnen is de omzet zo’n 75% 
achtergebleven bij nagenoeg gelijkblijvende vaste kosten. De verliezen komen ten laste van 
het kapitaal. Vooralsnog wordt, conform de begrotingsafspraken, vastgehouden aan de 
jaarlijkse reservering voor een nieuwe bus.  
De sponsoring door de Lions Utrechtse Heuvelrug is dit jaar geformaliseerd. De opbrengst 
van hun cyclocross 2022, 2023 en 2024 zal mede aan onze stichting toe komen. Dit jaar 
bedroeg de opbrengst voor de stichting € 6.300. Door COVID-19 is het in 2021 niet gelukt 
een moment te vinden voor de feestelijke overhandiging van de cheque. Hetzelfde geldt 
voor het door de Lions georganiseerde eenmalige wijnproefevenement. De proeverij is niet 
doorgegaan maar mogelijk dat de stichting alsnog een deel van de verkoop krijgt. 
Er waren dit jaar geen andere sponsoren. De giften overstegen de begroting. Een aantal 
deelnemers is zeer begaan met de bus. Ook was er een gift ter nagedachtenis aan een 
overledene. 
Het aantal abonnees van ons maandprogramma is met 6 % afgenomen, zodat deze 
inkomsten inmiddels lager zijn dan begroot. Hoewel er sprake is van een neerwaartse trend 
weten nog steeds mensen hun weg naar de stichting te vinden. De verwachting mag er zijn 
dat bij herstel van alle activiteiten het aantal abonnees weer verder zal groeien.  
 
 

7. Tot slot 

De +BUS heeft opnieuw een zwaar jaar achter de rug te wijten aan een situatie die buiten 
haar invloedssferen ligt. De verwachting is dat in de loop van 2022 de activiteiten van de 
stichting weer full swing opgestart zullen worden. Wanneer er meer helderheid is over de 
toekomst kan het beleid aangepast worden. Een van de mogelijkheden blijft bijvoorbeeld om 
in het jaar 2025 de vervanging van de bus met een jaar of meer uit te stellen. Tot die tijd 
beschikt de bus over voldoende operationele middelen om de crisis langdurig te kunnen 
overleven. Pas tegen het einde van de looptijd van de huidige bus kunnen extra financiële 
uitdagingen ontstaan. Gelukkig is er voor die tijd voldoende ruimte om het beleid daarop af 
te stemmen. 

 
 
 
 
mei 2022 
 
Het bestuur: 

Diederik Hirschel 
Fons van Leeuwen 
Tim op ten Noort 
Lian Soetekouw 
Ilona Vink 


