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Stichting Vrienden van de Stichting Wijkbus Zuid-West 

ANBI-gegevens 2022, opgemaakt 18-05-2022 

 
Voor dit jaar hebben we de ANBI-status voor de Stichting Vrienden van…. aangevraagd. Dit is dus 

nog niet de ANBI-verantwoording over 2021, maar een opsomming van de benodigde gegevens. 

 

naam:    Stichting Vrienden van de Stichting Wijkbus Zuid-West 

RSIN-nummer: 817 831 769 

aders:   Aagje Deekenlaan 512, 2533 SG Den Haag 

telefoon:  +316 1814 6226 (penningmeester Johan Apeldoorn) 

email:   penningmeester@wijkbuszuidwest.nl 

website:  www.wijkbuszuidwest.nl 

 

doel De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan de Stichting Wiikbus Zuid-

West, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 4115 2248, of haar rechtsopvolger onder algemene titel, in het 

bijzonder aan die activiteiten waarvan de kosten niet of niet voldoende kunnen worden bestreden uit 

overheidssubsidies; alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande 

in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

- aanvullen van een eventueel negatief resultaat van het afgelopen jaar 

- voorschieten van grote uitgaven, die vooralsnog niet worden gedekt door subsidies 

- organiseren van sociale activiteiten voor vrijwilligers, klanten of wijkbewoners 

 

hoofdlijnen beleidsplan Voor zover de hoofdlijnen niet uit het voorgaande doel volgen: 

• Koesteren van de bestaande twee sponsoren (ca € 3.000 per jaar). 

• Zoek extra sponsoren vanwege een extra bus en een groter werkgebied. 

• Klanten en bewoners krijgen de gelegenheid om ons via de website te sponsoren met 

bedragen naar hun keuze. 

• Het kerndoel van de Stichting Wijkbus Zuid-West is het vervoeren van slecht ter been zijnde 

bewoners in ons werkgebied. Het bestuur wenst sinds 2021 de bussen ook voor een ruimer 

doel in te zetten zoals: sociale activiteiten voor wijkbewoners in het algemeen, zonder dat er 

sprake hoeft te zijn van beperkte mobiliteit. 

• Voor een uitgebreide beschrijving van de hoofdlijnen uit het beleidsplan van de Stichting 

Vrienden van de Stichting Wijkbus Zuid-West verwijzen we naar ook naar het Beleidsplan 

2022 – 2026 van de Stichting Wijkbus Zuid-West. 

•  

bestuursleden 

voorzitter:   Soerin Narain 

secretaris/penningmeester: Johan Apeldoorn 

coördinator chauffeurs: Bart Haneveld 

 

beloningsbeleid We hebben geen personeel of directie. Alle werkzaamheden worden verricht door 

vrijwilligers en bestuursleden. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. 

De chauffeur-vrijwilligers krijgen een vergoeding van € 1,25 per uur. De telefonisten-vrijwilligers 

krijgen een vergoeding van iets minder dan € 2,00 per uur. De jaarlijkse vergoeding is per 

vrijwilliger nooit meer dan de wettelijk toegestane € 1.800 per jaar.  
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VERVOLG 

Stichting Vrienden van de Stichting Wijkbus Zuid-West 

ANBI-gegevens 2022, opgemaakt 18-05-2022 
 

 

activiteitenverslag 2022 

• Dit jaar hebben we het negatieve exploitatieresultaat voor 2021 van de Stichting Wijkbus 

Zuid-West voor onze rekening genomen. Het gaat om € 541,48. De regel is dat positieve 

exploitatieresultaten aan de gemeente worden terugbetaald en negatieve exploitatieresultaten 

komen moeten we zelf oplossen. Dit gaat dus via de Stichting Vrienden van…. 

• We hebben sinds najaar 2021 een bedrag van € 18.892,94 geleend aan de Stichting Wijkbus 

Zuid-West. Hiermee kon deze stichting een aanbetaling van 10% doen voor de aanschaf van 

twee nieuwe bussen die 1 juni 2022 worden geleverd. Gedurende de looptijd van het 

leasecontract wordt deze lening geheel terugbetaald. De terugontvangen BTW van               

€ 3.278,94 is gebruikt als eerste aflossing. 

• Dit voorjaar zijn we met een groep Oekraïense vluchtelingen naar de Keukenhof gegaan. De 

Stichting Vrienden van…. heeft de entreekosten van € 472,50 voor haar rekening genomen. 

• Verder is er dit jaar circa € 10.000 aan de Stichting Wijkbus Zuid-West betaald voor aanschaf 

van software en folders. De verwachting is dat dit op het eind van het jaar is gedekt door 

inkomsten. 

 

financiële verantwoording voor 2021 

We hebben dit jaar voor het eerst de ANBI-status voor de Stichting Vrienden van de Stichting 

Wijkbus Zuid-West aangevraagd. We nemen aan dat onze eerste financiële verantwoording, die is 

van 2022 te publiceren in 2023. 

 

verwijzing naar documenten 

• het beleidsplan van de stichting Vrienden van… 

• als extra achtergrondinformatie het beleidsplan van de Stichting Wijkbus Zuid-West 

• de financiële verantwoording voor 2022 komt volgend jaar. 

• de financiële verantwoording voor 2021 is volgens ons niet nodig 

 

 opgemaakt door de penningmeester Johan Apeldoorn 
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