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Verslag van de Stichting Belbus Oostzaan over 2016. 
 
Gegevens van de Stichting 
De Stichting draagt de naam “Stichting Belbus Oostzaan” 
De Stichting is opgericht op 25 maart 1992. 
De eerste busrit werd gereden op 1 november 1992. 
 
Het Kantooradres is Lisweg 261d,  1511 XN   Oostzaan 
Telefoon (075) 684 5660  op werkdagen van 9:00 tot 16:00 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 2016 uit 5 
personen, te weten: 
A. van Tol-van Huis, voorzitter, aftredend per eind 2019 
T. van Stek-Roels, secretaris, aftredend per eind 2017 
J. Schut, penningmeester, aftredend per eind 2018 
W. de Jong, lid, aftredend per eind 2019 
D. Diderik, belast met technische zaken en regelgeving, aftredend per eind 
2017. 
Aftredende bestuursleden zijn in principe terstond herkiesbaar. 
 
Beloningsbeleid 
De Stichting werkt zoveel als mogelijk is met vrijwilligers. 
Voor de chauffeurs wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van slechts één 
door Baanstede gedetacheerde chauffeur en incidenteel van een 
uitzendkracht 
Op kantoor werkt één uitzendkracht op deeltijd basis. 
Voor de overige chauffeursfuncties zowel als voor de overige 
kantoorfuncties wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. 
Ook het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers.   
Al deze vrijwilligers ontvangen als de financiën dat toestaan een bescheiden 
vrijwilligersvergoeding. 
 
Uitgeoefende activiteiten 
Conform het beleidsplan werden er 18.452 persoonsritten uitgevoerd met  
tot de doelgroep behorende personen. In 2015 waren dat 17.477 ritten. 
De dienst werd uitgevoerd met een drietal naar de eisen des tijds 
ingerichte bussen en één personenauto. De oudste bus doet in principe 
dienst als reserve bus. In totaal werd met deze voertuigen een afstand van 
112.281 km afgelegd. In 2015 was dit 109.452 km. 
Ook dus dit jaar weer een afstand van ruim 2½ maal rondom de aardbol ! 
     -0-0-0-0-0-0- 



JAARREKENING  van de  Stichting BELBUS OOSTZAAN

BALANS per eind 2016 in EURO's

BALANS ACTIVA
Bedrijfsmiddelen 89.825 45.175

Vorderingen etc 7.012 6.348

Financiele middelen 127.360 184.437

Totaal Activa 224.197 235.960  

BALANS PASSIVA
  Stichtingsvermogen 40.947 37.586
  Financieringsreserve 109.797 107.644

  Voorzieningen 16.935 14.753

  Vooruit ontvangsten 31.563 33.274

  Overige schulden etc 24.955 42.703

Totaal Passiva 224.197  235.960  
-                   -                   

Overzicht van Baten en Lasten over 2016 in EURO's

Resultaten
Totaal van de Opbrengsten 152.011 145.629

Kosten vervoermiddelen -108.211 -102.166
Exploitatie vervoermiddelen 43.800 43.463

Algemene kosten -41.647 -39.362
Exploitatieresultaat 2.153 4.101
Bijzondere resultaten 0 0
Financiële resultaten 3.306 3.218
Giften 55 22
TOTAAL  RESULTATEN 5.514 7.341

TOELICHTING BIJ HET FINANCIELE VERSLAG
De post bedrijfsmiddelen steeg per saldo door de aanschaf van een nieuwe bus.
Er werden in 2016 een bus gekocht en de in gebruik zijnde reserve bus werd verkocht.
De Overige schulden zijn gedaald doordat er een groot bedrag is terugbetaald aan de
gemeente Oostzaan betreffende subsisidies. Ook over 2016 moet nog een bedrag worden
terugbetaald aan de gemeente Oostzaan

Het Totaal van de opbrengsten is gestegen door de forse toename van het aantal gereden ritten

Het positieve Exploitatieresultaat over 2016 werd toegevoegd aan de Financieringsreserve.
De financiele resultaten en de giften werden toegevoegd aan het Stichtingsvermogen.

2016 Vorig jaar

2016 Eind vorig jaar

2016 Eind vorig jaar


