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Voorwoord 
 
In dit jaarverslag van de VOR Vervoer voor Ouderen Noordenveld blikken we terug op de 
belangrijkste zaken en aandachtspunten van 2021. 
 
 
In december 2020 en in januari 2021 overleden Herman de Koning en Rob van der Kroft.  
Ze hebben zich beiden jarenlang actief en bestuurlijk ingezet voor de VOR. We gedenken hen 
met respect. 
 
 
Wederom hadden we te maken met een bijzonder coronajaar, waarin we toch grotendeels in 
staat zijn geweest de dienstverlening te leveren aan onze cliënten. Ten opzichte van 2020 een 
duidelijke toename van het aantal vervoersdiensten, doordat de RIVM-richtlijnen enigszins 
versoepeld waren. Een woord van dank aan al onze vrijwillige chauffeurs, die dit onder 
moeilijke omstandigheden mogelijk hebben gemaakt, is hier op zijn plaats! Dat dankwoord 
geldt ook voor de inzet van de coördinatoren van de bussen, de mensen van het centraal 
boekingskantoor en de PR-commissie. We willen hier tevens vermelden, dat de relatie en 
communicatie met de dagopvangen in Roden, Peize en Norg wederzijds goed wordt ervaren.  
Zeker ook een woord van dank aan onze adverteerders, die ons trouw zijn gebleven in een 
voor hen vaak onzekere tijd. De heer Meijer zijn we bijzonder erkentelijk voor het legaat, dat 
hij de VOR naliet. 
 
 
Vooruitkijkend blijft het ingewikkeld hoe het coronavirus zich zal ontwikkelen en welke 
gevolgen dat zal hebben voor de VOR en de wijze van dienstverlening. Op dit moment lijkt 
het dat de maatschappij zich enigszins hervindt in een wat normaler vaarwater. We zullen 
daarbij een belangrijke beslissing moeten nemen over de aanschaf van een nieuwe bus. Een 
kleine commissie doet onderzoek naar de verschillende mogelijkheden, waarbij een 
duurzame wijze van vervoer en optimale inzetbaarheid prioriteit hebben. Blijvend zullen we 
de VOR in woord en daad promoten. 
We zijn al met al optimistisch gestemd over onze dienstverlening in 2022! 
 
 
 
 
Bestuur VOR 
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Bestuursverslag 2021 
 
Statutaire naam: 
 

Stichting Vervoer voor Ouderen Noordenveld 
Gevestigd te Roden, gemeente Noordenveld. 

 
Doelstelling: 
 

De stichting stelt zich ten doel de bevordering van de vervoersmogelijkheden 
voor ouderen en mindervaliden. 

 
Bestuur: 

 
Oeds Keizer, Voorzitter  
Bert van Schagen, Secretaris 
Janet Busscher, Penningmeester 
Johan Boelman, Vicevoorzitter en Voorzitter pr-commissie 
Bert Jansen, Voorzitter coördinatoren commissie 

 
Activiteitenverslag van het bestuur: 
 
Activiteiten: 

De VOR streeft ernaar om met name de inwoners van de gemeente 
Noordenveld vanaf 55 jaar alsmede mensen met een beperking uit hun 
isolement te halen door vervoer op maat aan te bieden.  Naast het vervoer 
naar familie, vrienden, winkels, ziekenhuis enz. worden ook recreatieritten 
uitgevoerd. Jaarlijks worden de recreatieritten geactualiseerd. Helaas hebben 
we vanwege de beperkingen door corona dit jaar geen recreatieritten kunnen 
verzorgen. 

 
 
Van de Coördinatoren commissie. 
 
In 2021 zijn er 8093 personen vervoerd, waaronder 76 mensen met een rolstoel. 
Dit is alweer een stuk meer dan in 2020, het eerste corona jaar. Door de eerste lockdown in 
dat jaar hebben de bussen 4 maanden niet gereden en daarna mondjesmaat, daarom 
vergelijken wij de resultaten liever met 2019. Dit geeft een betere afspiegeling van de 
resultaten. 
 
 
Het gebruik van rolstoelen in 2020 heeft betrekking op de eerste 2,5 maand van 2020, 
voordat de strenge lockdown begon. 
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Resultaten van 2019 t/m 2021 
Jaar Personen Afgelegde km’s Rolstoelen. 
2019 11130 81271 844 
2020 4925 39517 159 
2021 8093 54883 76 
 
Gelukkig zijn in de tweede helft van 2021 het aantal aanvragen voor vervoer sterk 
toegenomen. 
 
De sterkste toename vond plaats bij de dagopvang, zo vervoeren wij nu weer mensen naar 
en van de dagopvang in Roden, Peize en Norg. 
 
De aanvragen voor enkele ritten, zoals boodschappen doen, familiebezoek, e.d. blijft nog 
sterk achter. Wel hebben wij regelmatig mensen naar de vaccinatie centra gebracht. Ritten 
naar de testcentra doen wij in principe niet omdat onze chauffeurs gezien de leeftijd in een 
hoge risico categorie zitten. 
Bij alle ritten houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM en KVN (Koninklijk Vervoer 
Nederland). De laatste zet de richtlijnen van het RIVM om in voor ons hanteerbare 
richtlijnen. Het is nog niet mogelijk om koffieritten e.d. te organiseren. 
 
De VOR is gecertificeerd als dementievriendelijk wat betekent dat alle vrijwilligers zijn 
bijgeschoold in het omgaan bij het vervoer van deze categorie cliënten.  
Tevens beschikken al onze vrijwilligers over een VOG een verklaring omtrent gedrag welke 
nodig is voor het vervoeren van kwetsbare personen.   
Tot slot beschikt de VOR over een zogeheten VECOZO-certificaat en aansluiting op het PGB 
portaal. Dit maakt het mogelijk voor PGB houders om van onze diensten gebruik te maken  
 
Materiaal: 
Voor het vervoer voor onze passagiers hebben wij 3 bussen. Twee bussen zijn uitgerust met 
een rolstoellift. 
 
Wij hebben op dit moment 61 vrijwilligers, het merendeel daarvan is chauffeur, verder wordt 
het kantoor gerund door 10 vrijwilligers. Afgelopen jaar zijn er 4 vrijwilligers vertrokken en 
zijn er 8 bijgekomen. De meeste vrijwilligers zijn gepensioneerd. Als chauffeur mag je blijven 
rijden tot je 75 wordt. Soms wordt dit nog met een jaar verlengd op verzoek van de 
chauffeur en met goedkeuring van de coördinator. Nieuwe chauffeurs komen binnen via 
familie, kennissen, maar ook door oproepen in “Dit is Roden.”  Of oproepen in de plaatselijke 
bladen, dit is echter tot nu toe sporadisch gebeurd. Gelukkig gaan de meeste chauffeurs met 
VOR pensioen, helaas moeten ook een aantal voortijdig afhaken vanwege 
gezondheidsproblemen. 
 
Van de PR-commissie. 
De PR-commissie (PR-ci) richt zich op de vrijwilligers, de adverteerders, de sponsoren en 
gebruikers. 
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De vrijwilligers. 
De VOR heeft een groot aantal vrijwilligers die het mogelijk maken dat de VOR haar taken 
tegen een voordelig tarief verricht. De vrijwilligers werken op het CBK (Centraal Boekings 
Kantoor) om verzoeken voor ritten op te nemen en zo efficiënt mogelijk in te plannen voor 
de 3 bussen. Dan is er een grote groep werkzaam als chauffeur om de ritten te verzorgen 
gedurende 7 dagen per week van 9.00 tot 22.00 uur. En er is een bestuur bestaande uit 
vrijwilligers en een PR-ci. Een combinatie van werkzaamheden komt ook veelvuldig voor. 
Omdat de vrijwilligers de basis vormen van de VOR en hun werk op het CBK of als chauffeur 
individueel verrichten heeft de PR-ci tot taak de verbinding te leggen tussen alle vrijwilligers. 
Daarvoor wordt normaal een nieuwjaarsbijeenkomst verzorgd begin januari, maar vanwege 
de corona beperkingen kon dat niet doorgaan in 2021. Vanwege het gemis van fysiek 
contact, hebben we namens bestuur en PR-ci met Pasen een kleine attentie rondgebracht en 
persoonlijk afgegeven samen met een opbeurende kaart. Aan het einde van het jaar hebben 
de vrijwilligers de jaarlijkse attentie met kerst gekregen met een kaart met de beste wensen 
voor het nieuwe jaar. 
 
De adverteerders. 
Onze adverteerders zijn van groot belang voor het bestaan van de VOR. De reclame op onze 
bussen is een wezenlijke bron van inkomsten. Een grote adverteerder heeft zijn bedrijf 
overgedaan en het is gelukt om dat bedrijf ook bereid te vinden op de bus een even grote 
reclame te laten plaatsen. Daarnaast hebben we inkomsten uit reclame in onze folders.  
Normaal hebben we per jaar 5 folders te verspreiden. Eén algemene informatiefolder en per 
kwartaal een folder met een beschrijving van recreatieritten. Deze folders zijn vanwege 
corona beperkingen in 2021 vervallen, waarmee we ook de inkomsten van de deelnemers 
aan deze ritten hebben gemist. 
 
De sponsoren. 
De VOR heeft een groep sponsoren dat slinkende is. We zijn uiteraard zeer content met deze 
groep, maar we hebben besloten om te proberen dit weer onder de aandacht te brengen 
van onze doelgroep. Daarvoor is een wervende flyer ontworpen die begin 2022 verspreid zal 
worden. 
 
De gebruikers. 
Hierboven is al aangegeven dat we een algemene informatiefolder hebben voor onze 
gebruikers. En tot aan de corona periode hebben we bijna iedere zaterdag de mogelijkheid 
geboden om tegen een gereduceerd tarief deel te nemen aan een gezellige rit op de 
zaterdagmiddag. Dat hebben we verzorgd met 1 of 2 bussen per week. Een prachtig aanbod 
voor mensen die zelf geen vervoer en/of reisgezelschap hebben. Het streven is om in 2022 
weer te komen tot een aanbod. 
Tot slot verzorgt de PR-ci berichtgeving in de lokale media.  
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Voorgenomen beleidsdoelen 2022:  
 
1. Vergroten van de bekendheid van de VOR en van de mogelijkheden die de VOR biedt. 
2. Het verhogen van de gemiddelde bezetting van de bussen. 
3. Het optimaal benutten van reclamemogelijkheden op de bussen. 
4. Werven van donateurs c.q. vrienden van de VOR. 
5. Waarborgen van een bedrijfszeker planningssysteem. 
6. Verwerven van subsidies voor specifieke uitgaven.  
7. Streven naar duurzame vervoersoplossingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roden, datum 
    
O.L. Keizer A.A.M. van Schagen J. Busscher J. Boelman A.L.H. Jansen 
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Waarderingsgrondslagen 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Het jaarverslag is opgesteld op basis van historische kosten, activa en passiva zijn 
gewaardeerd tegen nominale waarde, afgerond op hele euro’s, tenzij hierna anders 
aangegeven. 
 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de 
afschrijvingen. De afschrijvingen zijn berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte gebruiksduur. 
 
De voorraden grond- en hulpstoffen alsmede handelsgoederen worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde, daar waar nodig onder aftrek van een 
voorziening voor het risico van incourantheid. 
 
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overige activa en passiva zijn opgenomen 
tegen nominale waarde. 
De kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal één jaar. 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
Voor de bepaling van het resultaat worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar 
waarop deze betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten dan wel tot uitgaven in dat 
jaar hebben geleid. 
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Resultaat 
 
Algemeen 
Het resultaat over de verslagperiode bedraagt € 17.151 positief. 
Ten opzichte van voorgaand boekjaar is dit ruim € 24.500 hoger. 
Dit komt met name doordat we een legaat hebben mogen ontvangen van € 20.000 
 
Het resultaat kan als volgt worden samengevat: 
 

 
 
 
  

 
  
 
 

 

% %

Bruto-omzet 100,0 35.929 100,0 29.687

Overige bedrijfskosten 32.374 26.489

Afschrijvingen 6.404 10.808

Incidentele baten en lasten 0 0

107,9 38.778 125,6 37.297

Bedrijfsresultaat -7,9 -2.849 -25,6 -7.609

Bijzondere baten en lasten 20.000 0

Kleine ondernemersregeling 0 0

Belastbaar resultaat 17.151 -7.609

Kostensoorten

Financiele lasten en baten 0,5 203 0,6 217

Autokosten 62,1 24.067 48,2 17.967

Huisvestingskosten 4,2 1.634 4,3 1.608

Overige algemene kosten 16,7 6.458 18,0 6.696

Incidentele baten en lasten 0,0 12 0,0 0

Afschrijvingen 16,5 6.404 29,0 10.808

100,0 38.778 100,0 37.297

2021 2020

Financiele lasten en baten

Autokosten

Huisvestingskosten

Overige algemene kosten

Incidentele baten en
lasten
Afschrijvingen
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Het verschil in resultaat ten opzichte van voorgaand boekjaar is als volgt te verklaren: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ % € %

Netto-omzet 35.929 100,0% 29.687 100,0%
Inkoopwaarde van de omzet 0 0,0% 0 0,0%
Bruto-marge 35.929 100,0% 29.687 100,0%

Overige bedrijfsopbrengsten 0 0,0% 0 0,0%
Bruto bedrijfsresultaat 35.929 100,0% 29.687 100,0%

Huisvestingskosten 1.634 4,5% 1.608 5,4%
Autokosten 24.067 67,0% 17.967 60,5%
Afschrijvingen 6.404 17,8% 10.808 36,4%
Overige kosten 6.458 18,0% 6.696 22,6%
Totaal bedrijfskosten 38.564 107,3% 37.080 124,9%

Bedrijfsresultaat -2.635 -7,3% -7.392 -24,9%

Financiele baten en lasten -203 -0,6% -217 -0,7%
Totaal financiele baten en lasten 203 -0,6% -217 -0,7%

Bijzondere baten en lasten -19.988 -55,6% 0 0,0%
Totaal bijzondere baten en lasten -19.988 -55,6% 0 0,0%

Resultaat voor belastingen 17.151 47,7% -7.609 -25,6%

2021 2020
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Het resultaat is gunstig beinvloed door:
Daling van:

Overige kosten 238
Financiele baten en lasten 14
Afschrijvingen 4.404

4.656
Stijging van:

Bijzondere baten en lasten 19.988
Netto-omzet 6.242

26.230
Het resultaat is ongunstig beinvloed door:
Daling van:

0
Stijging van:

Autokosten 6.100
Huisvestingskosten 26

6.126

Wijziging resultaat 24.760
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Kasstroomoverzicht 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasstroomoverzicht operationele aktiviteiten.

Resultaat € 17.151 € -7.609
Bij: Afschrijvingen € 6.404 € 10.808

€ 23.555 € 3.199

Mutatie werkkapitaal

Vorderingen € -709 € 10.036
Reserveringen € 500 500
Kortlopende schulden € -1.341 € 2.878

€ -1.550 € 13.414

Kasstroom uit investeringsaktiviteiten
Investeringen € 0 € 0
Desinvesteringen € 0 0
Subsidie investeringen € 0 € 0

 € 0 € 0

Uitgaande/Ingaande kasstroom € 22.005 € 16.613

Liquide middelen op 01-01 € 159.539 € 142.926
Mutatie liquide middelen € 22.005 € 16.613
Liquide middelen op 31-12 € 181.544 € 159.539

2021 2020
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Balans (activa) per 31 december 2021 
(na resultaatbestemming) 
 
 
 
 
 

  

Activa

Materiële vaste activa

Garages € 6.000 € 6.000
Computers en inventaris € 0 € 0
Bussen € 14.158 € 20.561

€ 20.158 € 26.561

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren € 2.703 € 1.341
Te ontvangen BTW € 990 € 1.222
Vooruitbetaalde premie verzekering € 2.373 € 2.794
Nog te vorderen € 0 € 0

€ 6.066 € 5.357

Liquide middelen

Spaartegoeden (Telerekening) € 43.551 € 43.547
Deposito € 81.765 € 81.725
Deposito MKB Brandstof € 600 € 600
Rekening courant € 54.908 € 33.467
Betalingen onderweg € 520 € 0
Kas (incl. bussen) € 200 € 200

€ 181.544 € 159.539

Totaal activa € 207.768 € 191.457

31 december 202031 december 2021
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Balans (passiva) per 31 december 2021 
(na resultaatbestemming) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve € 201.260 € 184.109
Reserve lustrumviering € 3.000 € 2.500

€ 204.260 € 186.609

Kortlopende schulden

Crediteuren € 508 € 349
Vooruitontvangen bedragen € 3.000 € 4.500
Nog te betalen kosten € 0 € 0
Nog af te dragen BTW € 0 € 0

€ 3.508 € 4.849

Totaal passiva € 207.768 € 191.457

31 december 2021 31 december 2020
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Winst en verliesrekening over 2021 
 
 

  

Baten

Knipkaarten € 5.587 € 5.477
Vervoer op rekening € 19.425 € 9.765
Contant € 0 € 0
Reclame € 9.123 € 10.973
Overige opbrengsten € 29 € 104
Donaties € 1.765 € 2.019
Subtotaal € 35.929 € € 28.337
Incidentele baten € 20.000 € 0
Opbrengsten voorgaand boekjaar € 0 € 1.350

€ 55.929 € 29.687

Lasten
Autokosten:

brandstof € 6.515 € 3.921
onderhoud € 9.164 € 3.881
schade e/r € 1.842 € 2.142
diverse autokosten € 852 € 1.377
verzekering € 5.693 € 6.646
kosten voor afschrijving € 24.067 € 17.967
afschrijving € 6.404 € 10.716

€ 30.471 € 28.683

Overige:
Algemene kosten € 5.602 € 6.196
Reservering jubileum 2021 € 500 € 500
Huisvestingskosten € 1.634 € 1.608
Afschrijving inventaris € 0 € 92
Kosten garage's € 356 € 0
Incidentele lasten € 12 € 0

€ 8.105 € 8.396

Vrijval reserve lustrumfeest 0 0

Som der bedrijfskosten € 38.576 € 37.080

Bedrijfsresultaat € 17.353 € -7.392

Financiële baten en lasten € -203 € -217

Resultaat € 17.151 € -7.609

2021 2020
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Toelichting op de balans 
 
 
 
In de bestuursvergadering van 21 maart 2012 is besloten te stoppen met de afschrijving op 
de garages. 
 
Op de aanschafwaarde van bus 2 is de ontvangen subsidie van de gemeente Noordenveld ad 
€ 13.246 in mindering gebracht. 
 
Medio 2018 heeft het bestuur besloten om de afschrijvingstermijnen van de bussen te 
verlengen met 1 jaar en rekening te gaan houden met een restwaarde van 10% van de 
aanschafwaarde minus ontvangen subsidies. 
Daarnaast zal, afhankelijk van de staat van de bussen, nader worden bezien of de bussen 
mogelijk nog een jaar langer mee kunnen. 
 
Onze bus 3 is afgeschreven tot de restwaarde en dient te worden vervangen. Vanwege de 
onzekere toekomst hebben we dit uitgesteld. Inmiddels is er een commissie ingesteld die 
een voorstel gaat formuleren voor vervanging in het jaar 2022. 
 
Hieronder een overzicht van de materiele vaste activa. In het jaar 2021 zijn er geen 
investeringen geweest. 
 

 
 
Debiteuren 
 
Op 31 december 2021 is er nog € 2.703 te vorderen van onze debiteuren. 
Het opnemen van een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet nodig geacht. 
 
Nog te ontvangen 
Op balansdatum waren er geen nog te ontvangen bedragen.  
 
 

Materiële vaste activa:
Activa Afschr.

2021 2021 %

Garage € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 0 € 6.000

Bus I € 40.973 € 35.920 € 5.053 € 956 € 4.097 14,29

Bus II nw. € 42.353 € 30.462 € 11.891 € 5.448 € 6.443 14,29

Bus III € 36.189 € 32.571 € 3.618 € 0 € 3.618 14,29

Inventaris € 426 € 426 € 0 € 0 € 0 10,00

Computers € 1.733 € 1.733 € 0 € 0 € 0 25,00

Totaal € 141.674 € 115.112 € 26.562 € 0 € 0 € 6.404 € 20.158

31-12-202101-01-2021 202131-12-2020

BoekwaardeAfschrijvingAanschaf Investering Desinvest.Afschr. t/m Boekwaarde
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Vooruit ontvangen bedragen 
  
Hieronder volgt een specificatie van de vooruit ontvangen reclamegelden en subsidies. 
 

 
 
 
 
Eigen vermogen 
 

 
 
 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
De huurverplichting over 2021 bedraagt € 1.500 met een jaarlijkse aanpassing, op basis van 
de algemene bepalingen van de verhuurder. Het contract loopt tot 1 januari 2022 en wordt 
vervolgens voortgezet voor een aansluitende periode van telkens 1 jaar. 
 
  

Reclame-inkomsten € 3.000
Subsidies en donaties € 0

€ 3.000

Stand per 1-1-2021 € 184.109
Bij : Resultaat 2021 € 17.151
Stand per 31-12-2021 € 201.260
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Toelichting op de winst en verliesrekening 
 
 
Baten: 
 

 De totale vervoersopbrengsten zijn t.o.v. 2020 gestegen met ca. € 9.700. Ondanks het feit 
dat de pandemie nog niet voorbij is en we nog steeds te maken hebben met beperkende 
maatregelen, hebben we dit boekjaar meer kilometers kunnen maken.  

 
Dit boekjaar hebben we t.o.v. vorig jaar ruim 15.000 kilometers meer gereden en ook 
hebben we meer passagiers (ruim 3.100) mogen vervoeren. Door de beperkende 
maatregelen is het rolstoelvervoer met 83 gedaald.  
 
Knipkaarten en vervoer op rekening: 
Het aantal verkochte kaarten is licht gestegen en het vervoer op rekening is in 2021 met 
ruim € 9.600 gestegen. 
 
Contante omzet: 
In 2012 is door het bestuur besloten de mogelijkheid tot contante betaling in de bus af te 
schaffen en het vervoer via knipkaarten te laten betalen. De contante betalingen in de bus 
zijn op een uitzondering na afgeschaft. 
 
Reclame-inkomsten: 
De reclame-inkomsten zijn gedaald met € 1.850. Dit zit met name in de niet uitgebrachte 
folder voor recreatieritten en een eerder ontvangen donatie van de gemeente Noordenveld. 
Vanaf het jaar 2020 is een nieuwe werkwijze gestart waardoor er geen verschuivingen in de 
tijd van de inkomsten meer voorkomen. 
 
Overige opbrengsten en donaties: 
Het ontvangen bedrag aan donaties is licht gedaald. De heer Meijer heeft de VOR een warm 
hart toegedragen door het nalaten van een legaat van ca. € 23.000 waarvan we inmiddels  
€ 20.000 als voorschot hebben ontvangen. Uiteraard zullen wij als VOR ervoor zorgdragen 
dat deze gelden maatschappelijk en sociaal zullen worden ingezet. 
 
Lasten: 
 
Bussen 
Ondanks schommelingen per kostensoort (soms meer of minder schades en/of onderhoud) 
schommelden de exploitatiekosten van de bussen de laatste 3 jaar tussen de € 27.000 en de 
€ 39.000 per jaar. In het jaar 2021 zijn de kosten t.o.v. voorgaand boekjaar in totaal 
gestegen met ruim € 3.900. Doordat we weer veel meer kilometers hebben gereden zijn de 
brandstofkosten in totaal ca. € 2.500 hoger. Wel opvallend is dat het bedrag aan schades en 
onderhoud ruim € 7.100 hoger liggen. Met name bus 1 en bus 3 hebben meer onderhoud 
en reparaties moeten ondergaan. De afschrijvingen zijn gedaald met ca. € 4.300. Dit komt 
doordat naast bus 3 ook bus 1 inmiddels is afgeschreven tot de restwaarde. De 
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verzekeringskosten voor de bussen gedaald met ca. € 950. De diverse kosten van de bussen 
zijn met € 500 iets lager dan vorig boekjaar. 
 

 
 
 
  
Overige kosten 
De algemene kosten zijn ten opzichte van voorgaand boekjaar licht gedaald. De pandemie 
heeft weinig invloed gehad op deze kosten omdat dit voornamelijk constante kosten zijn.   
In onderstaande tabel is een specificatie van de algemene kosten weergegeven. 
 

 
 
Na de viering van ons van ons dertigjarig jubileum is de reserve aangesproken voor de 
gemaakte kosten. Het restant ad € 2.000 is in de reserve gebleven waardoor we dit jaar 
minder (€ 500) hebben toegevoegd aan de reserve. 
 
Onderstaande tabel geeft het totaal aantal gereden kilometers in het jaar 2021 weer. 
Daarnaast het aantal personen en rolstoelen dat we hebben vervoerd. Door de totale kosten 

Brandstof € 2.354 2.195 1.967 6.515
Onderhoud en reparatie € 4.921 899 3.345 9.164
Schade e/r € 750 1.092 0 1.842
Diverse kosten € 391 302 159 852
Verzekering € 1.803 1.732 2.158 5.693

Totaal voor afschrijving € 10.219 € 6.220 € 7.628 € 24.067

Afschrijving € 956 5.448 0 6.404

Totaal kosten € 11.175 € 11.668 € 7.628 € 30.471

Bus 1 Bus 2 Bus 3 Totaal

Kosten CBK 111
Kleine aanschaffingen 0
Onderhoud inventaris 0
Kantoorbenodigdheden 535
Contributies en abonnementen 86
Telefoon/internet 1.019
Kosten automatisering 600
Kosten administratie en drukwerk 0
Kosten PR en advertenties 50
Reclame, drukwerk en folders 263
Relatiegeschenken 1.299
Lief en leed pot 693
Belettering bussen 333
Diverse algemene kosten 613

5.602
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te betrekken bij het aantal gereden kilometers, kunnen we de kosten per km per bus 
weergeven. 
 

 
 
Omdat de bussen onderling terugritten en of een deel van een rit overnemen is de 
opbrengst per kilometer per bus minder goed te bepalen. Uiteraard kunnen we dit wel voor 
alle drie bussen gezamenlijk. De opbrengst per kilometer is € 0,46. Hieruit blijkt dat we in het 
jaar 2021 € 0,10 per kilometer moesten bijleggen. 
 
 
Resultaat bestemming 
 
Het resultaat 2021 komt ten gunste van de algemene reserve. 
 
 
Deskundigen onderzoek 
 
Om de kosten te drukken is vanaf het jaar 2018 door het bestuur besloten geen aparte 
accountantscontrole meer uit te laten voeren. Deze accountantscontrole zal worden 
vervangen door een controle door een onafhankelijke commissie.  Na deze onafhankelijke 
controle zal het bestuur decharge verlenen aan de penningmeester. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aantal 
personen

aantal 
rolstoelen

totale 
kosten

kosten per 
km

Bus 1 18.712 2.849 33 11.175 0,60€          
Bus 2 17.258 2.595 43 11.668 0,68€          
Bus 3 18.913 2.649 0 7.628 0,40€          

totaal 54.883 8.093 76 30.471
gemiddeld 18.294 2.698 38 10.157 0,56€          

2021
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Jaaropstelling omzetbelasting 
 
 
 
 
 

  

Boekjaar 2021
BTW nummer: NL.006.176.963.B.01

Omzet
Omzet hoog 9.152 1.921
Omzet laag 23.962 2.156
Goederen uit landen binnen de EU 0 0
Verschuldigde omzetbelasting 4.076

Voorbelasting
Voorbelasting 4.788

4.788
Te betalen omzetbelasting -712

Afdrachten omzetbelasting
1e kwartaal -900
2e kwartaal 1.594
3e kwartaal -417
4e kwartaal -990

-713
Suppletie omzetbelasting 2021 1 (afronding)

Balanspost
Aangifte 4e kwartaal -990
Suppletie 0

-990
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Begroting 2022 
 
 

 
 
 
 
Toelichting: 
 
Niets is lastiger dan een begroting opstellen in de huidige bijzondere tijden waarin we te 
maken hebben met een pandemie. 
Voor de baten hebben we het jaar 2021 als referentie genomen. Voor de variabele 
(auto)kosten zijn we uitgegaan van de gemiddelde kosten van de jaren 2020 en 2021. 
Verzekeringen en afschrijvingen zijn goed in te schatten en de overige kosten zijn gebaseerd 
op een gemiddelde of een reële inschatting.  
Uit de begroting van het jaar 2022 blijkt dat we mogelijk met een licht positief resultaat 
afsluiten.  

Baten

Knipkaarten € 5.600 € 5.400 € 5.587 € 5.477
Vervoer op rekening € 19.500 € 12.900 € 19.425 € 9.765
Contant € 0 € 0 € 0 € 0
Reclame € 10.000 € 11.000 € 9.123 € 10.973
Overige omzet € 50 € 0 € 29 € 104
Opbrengsten voorg.boekjaar € 0 € 0 € 0 € 1.350
Incidentele baten € 3.000 € € 20.000 €
Donaties € 2.000 € 2.000 € 1.765 € 2.019

€ 40.150 € 31.300 € 55.929 € 29.687

Lasten
Autokosten:

brandstof € 7.000 € 5.000 € 6.515 € 3.921
onderhoud € 7.000 € 7.000 € 9.164 € 3.881
schade e/r € 2.000 € 1.000 € 1.842 € 2.142
diverse autokosten € 1.100 € 1.500 € 852 € 1.377
verzekering € 6.200 € 6.000 € 5.693 € 6.646
afschrijving € 6.400 € 5.447 € 6.404 € 10.716

€ 29.700 € 25.947 € 30.471 € 28.683

Overige
algemene kosten € 5.900 € 5.000 € 5.602 € 6.196
afschrijving inventaris € 0 € 0 € 0 € 92
reservering lustrum € 500 € 500 € 500 € 500
Incidentele lasten € 0 € 0 € 12 € 0
huisvestingskosten € 2.000 € 2.000 € 1.990 € 1.608

€ 8.400 € 7.500 € 8.105 € 8.396

Som der bedrijfskosten € 38.100 € 33.447 € 38.576 € 37.080

Bedrijfsresultaat € 2.050 € -2.147 € 17.353 € -7.392

Financiële baten € -210 € -196 € -203 € -217

Resultaat € 1.840 € -2.343 € 17.151 € -7.609

Werkelijk 2021 Werkelijk 2020Begroting 2021Begroting 2022


