
 

Beleidsplan voor 2022 t/m 2026 

Stichting Vrienden van de Stichting Wijkbus Zuid-West 
 

doelstelling en de te verrichten werkzaamheden 

• 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. 

• In praktische zin gaat het om drie soorten uitgaven: 

 - 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 

• De Stichting Vrienden van de Wijkbus Zuid-West verricht zelf eigenlijk geen 

werkzaamheden. Uiteraard behoudens het financieel ondersteunen van de Stichting 

Wijkbus Zuid-West. De werkzaamheden van de Stichting Wijkbus Zuid-West zijn in het 

kort: 

1. Het verzorgen van vervoer in het werkgebied voor minder mobiele 

wijkbewoners. 

2. Het werkgebied betstaat uit de wijken Moerwijk, Morgenstond, Wateringse 

Veld, Bouwlust, Vrederust en de sterflats aan de Lozerlaan. 

3. De Stichting Wijkbus Zuid-West verricht haar werkzaamheden door het 

exploiteren van drie personenbussen. 

• De Stichting Wijkbus Zuid-West informeert de Stichting vrienden van de Wijkbus Zuid-

West over de financiële behoeften. De Sichting Vrienden van de Stichting Wijkbus 

Zuid-West reageert dan naar bevind van zaken. 

 

de wijze van verwerving van inkomsten 

De inkomsten bestaan al jarenlang uit de sponsorbijdragen van twee partijen. Het gaat jaarlijks 

om ongeveer € 3.000. Gaandeweg is hiermee behoorlijke pot geld opgebouwd. Vanaf 2020 

heeft de Stichting Wijkbus Zuid-West behoorlijk veel extra uitgaven vanwege een 

automatisering, ICT-software, website, folders, uitbreiding van het werkgebied en o.a. een 

statutenwijziging. Waar nodig is de Stichting vrienden van de Stichting Wijkbus Zuid-West 

financieel bijgesprongen. Om een financiële buffer in stand te houden, denken we aan de 

volgende acties: 

1. Het handhaven van de relatie met de huidige twee sponsoren. 

2. Het zoeken naar extra sponsoren, mede omdat we nu met drie bussen rijden in plaats 

van twee. 

3. Onderzoeken of onze website nog extra sponsormogelijkheden geeft. 

4. Via de website geven we de bewoners vanaf dit jaar de gelegenheid om ook persoonlijk 

een donatie te doen. 

 

het beheer en de besteding van het vermogen 

• Ons vermogen staat op een zakelijke ING-rekening: NL05 INGB 0003 2815 37 

• De jaarlijkse besteding gaat tot op heden op basis van de gerezen behoeften van de 

Stichting Wijkbus Zuid-West. 



• Dit jaar verwachten we nog een aanvulling van circa € 10.000 vanuit de Stichting 

Vrienden van de Stichting Wijkbus Bouwlust en Vrederust. Dit vanwege het overnemen 

per 1 januari 2022 van het werkgebied en de financiën van de Stichting Wijkbus 

Bouwlust en Vrederust. 

• De aanwas van het vermogen kan er toe leiden dat we een onderscheid moeten maken 

tussen de jaarlijkse uitgeven en het in stand houden van een “fonds” voor toekomstige 

eventualiteiten. 

 

opgesteld door de penningmeester Johan Apeldoorn op 18 mei 2022 

 

 


