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Instappen bij Torendael - lentetocht Betuwe (foto Anton Groeneschey)
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BESTUURSVERSLAG

Burgemeester Eberhard van der Laan en Eric Junge - eerste rit Hil touringcar (foto Caroline Veraart)
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Geachte Leden/Lezers,

Het Bestuur van de Vereniging Groengrijs en de Stichting ZuiderAmstel in beweging (verder te

noemen de Vereniging en Stichting) heeft het genoegen u hierbij de jaarstukken over 2015 te

verstrekken. De Vereniging is voortgekomen uit de Stichting mede met het doel om vervoer van

leden, bewoners, vrijwilligers, werknemers etc. van sociaalmaatschappelijke organisaties conform

artikel 4 van het besluit personenvervoer mogelijk te maken. Voor het overige heeft de Vereniging

en de Stichting dezelfde doelstelling(en). Om deze reden betreft het inhoudelijke jaarverslag beide

organisaties. De financiële jaarverslagen (resultatenrekening en liquiditeitsbalans) worden wel apart

in dit document opgenomen en toegelicht.

BESTUURSVERSLAG

1 Algemeen

Doelstelling

De Vereniging en Stichting heeft zich ten doel gesteld: )

a. Het voorkomen en bestrijden van isolement van kwetsbare groepen (ouderen, minder -

invaliden, psychiatrische patiënten, verstandelijk gehandicapten, Alzheimerpatiënten);

b. Het bevorderen van sociale samenhang in de buurt;

c. Het verduurza men van recreatief vervoer.

De vereniging en Stichting probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. Het organiseren van dagtochten per touringcar ten behoeve van zorginstellingen,

dagopvanginstellingen, woongroepen en dagbestedingsorganisaties van verstandelijk

gehandicapten.

b. Het organiseren van dagtochten per touringcar ten behoeve van Buurthuizen, Huizen van de

Wijk, bewoners van Stadsdelen en Stadsdorpen en meer algemeen Sociaal-

Maatschappelijke organisaties.

c. Te rijden op schonere brandstof (Gas to Liquid fuel) en door middel van het oprichten van

een consortium van 5 partijen met het doel de aanschaf en financiering van een hybride

touringcar te realiseren.

Bestuur van de Vereniging en Stichting

Het bestuur van de Vereniging was per 31 december 2015 uit de volgende personen samengesteld:

Naam Functie

De heer H.N. Junge Voorzitter

Mevrouw P.F Wesselink Secretaris

De heen. Swart Penningmeester
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2 Het jaar 2015

In het jaar 2015 heeft het bestuur van de Vereniging en Stichting vastgesteld dat het aantal

dagtochten ten opzichte van het jaar 2014 met 150% is gestegen van 29 naar 73. Dit is een enorme

toename die voor een deel is toe te schrijven aan het inzetten van een tweede Groengrijs bus in de

gemeente Amersfoort. De aanschaf en inzet van een tweede bus werd mogelijk gemaakt door een

legaat van ons oud bestuurslid Hil Oosterveld. Als eerbetoon en herinnering aan haar is de bus begin

januari 2015 ‘gedoopt’ met de naam Hil.

Gemiddeld zijn er in het jaar 3285 personen vervoerd naar 73 verschillende bestemmingen. Het

aantal vrijwilligers (chauffeurs, gidsen, begeleiders en bestuur) is van 6 naar 22 personen gegroeid.

In 2015 is het dankzij een subsidie van de gemeente Amsterdam (Stadsdeel Zuid) mogelijk geworden

om vrijwilligersvergoedingen te verstrekken. Deze verstrekking wordt vanuit de Stichting

gecoördineerd.

De Vereniging Groengrijs is een initiatief van de Stichting ZuiderAmstel in beweging en is door laatst

genoemde opgericht om zogenaamd ‘vervoer voor eigen rekening’ mogelijk te maken voor leden

van de Vereniging. De leden van de Vereniging beheren gezamenlijk een touringcar en maken daar

gezamenlijk gebruik van door elk afzonderlijk als vervoerder dagtochten voor hun bewoners, leden

etc. te organiseren. De leden verklaren daarbij:

dat hij/zij het vervoer zonder winstoogmerk en niet voor handelsdoeleinden verricht,
> dat het vervoer voor de natuurlijke of rechtspersoon in kwestie slechts een bijkomstige

activiteit vormt,
> dat de gezamenlijk beheerde touringcar of autobus met tussenkomst van de Vereniging

mede eigendom is van de natuurlijke of rechtspersoon.

> dat de touringcar of autobus zal worden bestuurd door daartoe aangewezen vrijwilliger die

speciaal voor dit doel is geworven voor en door de natuurlijke of rechtspersoon.

De exploitatie van de Groengrijs bus(sen) is vanaf de oprichting van de Vereniging geleidelijk vanuit

de Stichting aan eerstgenoemde overgedragen. De Stichting houdt zich vanaf 31 december 2014

uitsluitend nog bezig met het verwerven van fondsen om het verstrekken van

vrijwilligersvergoedingen en de financiering van nieuw aan te schaffen touringcars mogelijk te

maken.

In 2015 is een begin gemaakt met het oprichten van een consortium met het doel een hybride

touringcar aan te schaffen. Vanuit een oogpunt van doelmatig governance is gekozen voor maximaal

5 deelnemers. Op dit moment hebben zich drie van de beoogde deelnemers gecommitteerd. Te

weten, de gemeente Amsterdam, Koninklijke Shell en Volvo. Dat betekent dat 60% van het

benodigde kapitaal van € 250.000,- binnen bereik is. Eind 2015 zijn stappen ondernomen om de

twee laatste partners, een bank en een nutsbedrijf, te bewegen aan het consortium deel te nemen.

3 Ontwikkeling eigen vermogen

Het eigen vermogen van de Vereniging is ten opzichte van 2014 (ca 13K) met ruim 300%

toegenomen tot 59 K in 2015. Naast een sterk verbeterd resultaat heeft het voornoemde legaat van

Hil Oosterveld, waarmee een tweede bus kon worden aangekocht, ook substantieel bijgedragen aan
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de toename van het eigen vermogen. Het eigen vermogen van de Stichting (ca 3K) is nagenoeg

hetzelfde gebleven.

4 Continuïteit

De Vereniging Groengrijs streeft naar de aanschaf van een hybride bus. Naast de doelstelling om met

deze bus het milieu minder te belasten is er met het oog op de continuïteit ook een praktisch

belang. De gemeente Amsterdam voert vanaf 2018 een zero-emissie beleid voor het openbaar

vervoer en wil daarnaast alleen nog maar touringcars vanaf euro 4 (= milieunorm op een schaal van

0 tot 6) in de stad toelaten. Ook andere grote steden in Nederland overwegen ten aanzien van

grootschalig personenvervoer een aanscherping van de milieunorm. Weliswaar krijgt de Groengrijs

bus mogelijk ontheffing op grond van het feit dat deze bus op schonere GTL fuel van Shell rijdt, maar

wij willen de verdere ontwikkeling op milieugebied voor zijn met de verwerving van een hybride bus.

Voorts zullen wij ons meer dan in de voorgaande jaren op actieve werving van passagiers uit onze

doelgroep richten. Tot nu toe zijn de opdrachtgevers steeds via horen zeggen bij Groengrijs terecht

gekomen. Het programmaboekje 2016 is een belangrijk instrument bij deze acquisitieactiviteiten.

5 Verwachting voor 2016

Naast de hierboven, onder Continuïteit, genoemde punten zijn de verwachtingen in 2016 gericht op

een hogere gebruiksfrequentie van de beschikbare bussen. Waar nu ca anderhalf keer per week

wordt gereden willen we in 2016 pr bus een gemiddelde gebruiksfrequentie van drie keer week

realiseren. Dat betekent een verdubbeling van vervoersbeweging en aantal te vervoeren passagiers.

Deze toename zal voor een deel te danken zijn aan een ophanden zijnde samenwerking cq integratie

met de Magical Mystery Tour afdeling van HVO Querido. Deze organisatie verzorgt de dagbesteding

van mensen die tijdelijk zonder woon — en verblijfplaats zijn en door voornoemde Organisatie weer

op het juiste spoor worden gezet. Deze samenwerking levert ca 50 vervoersbewegingen op. Het

gesprek over samenwerking/integratie is eind 2015 begonnen en zal naar verwachting begin 2016

zijn beslag krijgen.

0

0

De Hartekamp Groep naar Artis (foto Mirjam Tomasoa)
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FINANCIËLE JAARSTUKKEN 2015 GROENGRIJS

Met VMBO’ers naar poptempel Paradiso (foto Eric Junge)
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0

0

RESULTATENREKENING GROENGRIJS

OVER 2015 —

Debet 2014 2015 Credit 2014 2015

Vrijwilligers onkosten € 700,89 €1.943,37 Omzet € €

15.415,47 49.488,84 —

Opleidingskosten € 617,10 —

KOSTEN MEDEWERKERS €700,89 €
2.560,47 —

Motorrijtuigen belasting + Keuring € 726,70 €

1.756,90 —

Verzekering € €

1.382,99 2.669,12 —

Afschrijving —

Brandstof € €

3.568,72 10.168,95 —

Sta hing € 700,00 € 940,00

Banden €0,00 €185,13

Aankoop BOVA bus €

2.900,00

Materiaal € 624,05 €

1.361,52 -

Onderhoud € €

2.482,60 4.710,49 -

KOSTEN RIJDEND MATERIEEL € €

12.365,06 21.792,11 -

Bankkosten € 94,26 € 224,40

Rente €0,00 -

Restitutie € 25,00 —

Vergunning € 256,52 € 343,20 —

Inhuur (vervoer en catering) € €

1.115,00 2.386,00 —

Lidmaatschap ANWB € 175,70 —

Overige bedrijfskosten € 149,29 € 558,56 —

OVERIGE KOSTEN € €
1.640,08 3.687,86 —

ALLE KOSTEN € € —

14.706,03 28.040,44 —

Winst 2013 € 709,44 €
21.448,40 —

Omzet € € € €
15.415,47 49.488,84 15.415,47 49.488,84 —
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DEBET 31-12- 30-10- CREDIT 31-12- 31-12- —

2014 2015 2014 2015
Inventaris EV 2013/2014 € € —

12.251,84 12.961,28 —

Transportmiddeien € 10.000 € 35.000 Resultaat € 709,44 €
21.448,40

Boekverhoging € —

*transpomiddeien 25.000,00 —

VASTE ACTIVA € 10.000 € 35.000 EIGEN VERMOGEN

€ €
12.961,28 59.409,68

Voorraad —

Debiteuren Lening € 0 —

Kas LANG VREEMD —

VERMOGEN

€0
Rabobank € € —

2.961,28 24.409.68 —

VLOTTENDEACTIVA € € Crediteuren €0
2.961,28 24.409,68 —

Teverrekenen BTW €0

KORT VREEMD —

VERMOGEN

€0
€ € € €
12.961,28 59.409,68 12.961,28 59.409,68 —

Toelichting:

De van Hooi touringcar kenteken BB-ZF-10 is door H.N. Junge in november 2011 voor € 15000

aangeschaft en in 2013 overgedragen aan de vereniging Groengrijs, de touringcar heeft een

blijvende restwaarde van € 10.000.

De BOVA touringcar kenteken BL-XZ-44 is in januari 2015 door de Stichting ZuiderAmstel in

beweging aangeschaft voor € 32.000 en overgedragen aan de Vereniging Groengrijs. In

bovenstaande balans wordt de BOVA touringcar gewaardeerd op € 25.000.

Beide kentekens staan op naam van de vereniging Groengrijs.

LIQU IDITEITSBALANS
PER 3 1-12-2015
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING VERENIGING GROENGRIJS

Algemene grondslagen voor de opstelling van de iaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens ‘Richtlijn 640: Organisaties zonder winststreven’.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders

wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde. Eventueel, indien

noodzakelijk zijn de vorderingen verminderd met een voorziening wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Schulden en overlopende passiva

De schulden en overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Totaal van verstrekte onkostenvergoeding van de opdrachtgevers.

Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit

handelingen en gebeurtenissen die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader

van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve een zeer incidenteel karakter hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS VERENIGING GROENGRIJS

ACTIVA

Transportmiddelen € 10.000 € 35.000

VASTE ACTIVA € 10.000 € 35.000

Voorraad

Debiteuren

Kas

Rabobank € 2.961,28 € 24.409.68

VLOTTENDE ACTIVA € 2.961,28 € 24.409.68

De van Hooi touringcar kenteken BB-ZF-10 is door H.N. Junge in november 2011 voor € 15.000

aangeschaft en in 2013 overgedragen aan de vereniging Groengrijs, de touringcar heeft een

blijvende restwaarde van € 10.000.

De BOVA touringcar kenteken BL-XZ-44 is in januari 2015 door de Stichting ZuiderAmstel in

beweging aangeschaft voor € 32.000 en overgedragen aan de Vereniging Groengrijs. In

bovenstaande balans wordt de BOVA touringcar gewaardeerd op € 25.000. Beide kentekens staan

op naam van de vereniging Groengrijs.

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

PASSIVA

€0

CREDIT 31-12-2014 30-10-2015

EV 2013/2014 € 12.251,84 € 12.961,28

Resultaat € 709,44 € 21.448,40

Boekverhoging *transportmiddelen € 25.000,00

EIGEN VERMOGEN
€ 12.961,28 € 59.409,68

Crediteuren €0

Te verrekenen BTW €0

KORT VREEMD VERMOGEN

€0

€0

Lening

LANG VREEMD VERMOGEN

Het eigen vermogen is opgebouwd uit de liquide middelen plus de economische marktwaarde van

van de touringcars op kenteken BB-ZF-10 en BL-XZ-44 en in eigendom van de Vereniging Groengrijs.

De vereniging is Vrij van schulden en heeft geen verdere verplichtingen.
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN DE VERENIGING GROENGRIJS

BATEN

Credit 2014 2015

• Omzet € 15.415,47 € 49.488,84

De baten bestaan uit subsidie vanuit de Stichting ZuiderAmstel in beweging en

onkostenvergoedingen en donaties vanuit de aangesloten leden t.w. € 49.488,84

LASTEN

Debet 2014 2015

Vrijwilligers onkosten € 700,89 €1.943,37

Opleidingskosten € 617,10

KOSTEN MEDEWERKERS € 700,89 € 2.560,47

Motorrijtuigen belasting + Keuring € 726,70 € 1.756,90

Verzekering € 1.382,99 € 2.669,12

Afsch rijvi ng

Brandstof € 3.568,72 € 10.168,95

Stalling € 700,00 € 940,00

Banden €0,00 €185,13

Aankoop BOVA bus € 2.900,00

Materiaal € 624,05 € 1.361,52

Onderhoud € 2.482,60 € 4.710,49

KOSTEN RIJDEND MATERIEEL € 12.365,06 € 21.792,11

Bankkosten €94,26 €224,40

Rente € 0,00

Restitutie € 25,00

Vergunning € 256,52 € 343,20

Inhuur (vervoer en catering) € 1.115,00 € 2.386,00

Lidmaatschap ANWB € 175,70

Overige bedrijfskosten € 149,29 € 558,56

OVERIGE KOSTEN € 1.640,08 € 3.687,86

600
ALLE KOSTEN € 14.706,03 € 28.040,44

Winst 2013 € 709,44 € 21.448,40

Omzet € 15.415,47 € 49.488,84

Alle kosten zijn te verifiëren aan de hand van onderliggende bankafschriften. In totaal is € 600 per

kas (pinautomaat) betaald als onkostenvergoeding voor stalling (elektriciteit, verwarming en gebruik

van wasinstallatie) van de bus in een loods te Hoofddorp.

Het bestuur is onbezoldigd.

0

0
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FINANCIËLE JAARSTUKKEN 2015 STICHTING ZUIDERAMSTEL IN BEWEGING

Instappen Huis van de Wijk Rijnstraat voor last minute herfsttocht (foto Thea Seinen)
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0

0

RESULTATENREKENING STICHTING

ZUIDERAMSTEL IN BEWEGING 2015

Debet 2014 2015 Credit 2013 2015 —

Vrijwilligers onkosten € 360,00 € 2.422,50 Omzet € € —

7.677,37 10.023,14 —

Motorrijtuigen belasting + Keuring € 917,95

Verzekering €

2.061,18 —

Afschrijving € 0,00

Brandstof € 0,00 € 1.241,72 —

Stalling + Parkeervergunning € 250,00 € 264,00 —

Banden €0,00 —

Materiaal € 350,39 € 1.634,67

Onderhoud €

2.647,38 —

Aanschaf touringcar Bova €

32.000,00 —

KOSTEN RIJDEND MATERIEEL € € —

6.226,90 35.140,39 —

Bankkosten € 148,84 € 163,56 —

Verschilvan/naarSpaarrekening iEi 22.63,OO —

Opheffen roodstand Groengrijs € 300,00

Rente 0,00 —

Notaris 0,00 —

Inhuur (vervoer en catering) 0,00 —

Overige bedrijfskosten € 303,38 € 830,36 —

OVERIGE KOSTEN € 452,22 € 1.293,92 —

ALLE KOSTEN € € —

7.039,12 38.856,81 —

Winst/Verlies 2013 € 638,25 €
28.833,67

Omzet € € 27.677,37 € —

7.677,37 10.023,14 10.018,14 —
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LIQU IDITEITSBALANS

STICHTING ZUIDERAMSTEL IN

BEWEGING PER 31-12-2015 —

DEBET 31-12- 31-12- CREDIT 31-12- 31-12-

2014 2015 2014 2015

Inventaris EV 2013/14 € € —

5.932,23 32.149,81 —

Resultaat € 638,25 €

28.833,67 —

VASTE ACTIVA EIGEN

VERMOGEN € €

32.149,81 3.316,14 —

Voorraad

Debiteuren Lening —

Kas LANG —

VREEMD

VERMOGEN

Rabobank € €316,14 —

6.611,69 —

Spaarrekening € €
25.538,12 3.000,00 —

Rente

VLOTTENDEACTIVA € € Crediteuren —

32.149,81 3.316,14 —

Te

verrekenen

BTW

KORT —

VREEMD
VERMOGEN

€ € € €
32.149,81 3.316,14 32.149,81 3.316,14 —

Eigen vermogen bestaat uit de som van rekening courant en spaarrekening t.w. € 3.316,14

Het resultaat in 2015 is afgenomen door de aanschaf van een touringcar voor een bedrag van

€ 32.000,00.
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING STICHTING ZUIDERAMSTEL IN BEWEGING

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens ‘Richtlijn 640: Organisaties zonder winststreven’.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders

wordt vermeld , worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

0
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde. Eventueel, indien

noodzakelijk zijn de vorderingen verminderd met een voorziening wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Schulden en overlopende passiva

De schulden en overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

(D
Baten

Totaal van verstrekte onkostenvergoeding van de opdrachtgevers.

Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit

handelingen en gebeurtenissen die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader

van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve een zeer incidenteel karakter hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS STICHTING ZUIDERAMSTEL IN BEWEGING

ACTIVA

Rabobank € 6.611,69 € 316,14
• Spaarrekening € 25.538,12 € 3.000,00

Rente

VLOTTENDEACTIVA €32.149,81 €3.316,14

De BOVA touringcar kenteken BL-XZ-44 is in januari 2015 door de Stichting ZuiderAmstel in

beweging aangeschaft voor € 32.000 en overgedragen aan de Vereniging Groengrijs. Uit

bovenstaande balans blijkt dat de spaarrekening en rekening courant is aangewend voor de

aanschaf van genoemde BOVA touringcar. De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

PASSIVA

CREDIT 31-12-2014 31-12-2015
EV 2013/14 € 5.932,23 € 32.149,81
Resultaat € 638,25 € 28.833,67
EIGEN VERMOGEN

€ 32.149,81 € 3.316,14

Lening

LANG VREEMD VERMOGEN

Crediteuren

Te verrekenen BTW

KORT VREEMD VERMOGEN

€ 32.149,81 € 3.316,14

Het eigen vermogen is opgebouwd uit de liquide middelen van de Stichting.

De Stichting is vrij van schulden en heeft geen verdere verplichtingen.
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN DE STICHTING ZUIDERAMSTEL IN BEWEGING

BATEN

Credit 2013 2015

Omzet € 7.677,37 € 10.023,14

De baten bestaan uit subsidie vanuit Stadsdeel Zuid en particuliere donaties (legaat).

LASTEN

0

0

Debet 2014 2015

Vrijwilligers onkosten € 360,00 € 2.422,50

Motorrijtuigen belasting + Keuring € 917,95

Verzekering € 2.061,18

Afschrijving € 0,00

Brandstof € 0,00 € 1.241,72

Stalling + Parkeervergunning € 250,00 € 264,00

Banden €0,00

Materiaal € 350,39 € 1.634,67

Onderhoud € 2.647,38

Aanschaf touringcar Bova € 32.000,00

KOSTEN RIJDEND MATERIEEL € 6.226,90 € 35.140,39

Bankkosten € 148,84 € 163,56

Verschil van/naar Spaarrekening € 20 500

Opheffen roodstand Groengrijs € 300,00

Rente 0,00

Notaris 0,00

Inhuur (vervoer en catering) 0,00

Overige bedrijfskosten € 303,38 € 830,36

OVERIGE KOSTEN € 452,22 € 1.293,92

ALLE KOSTEN € 7.039,12 € 38.856,81

Winst/Verlies 2013 € 638,25 € 28.833,67

Omzet € 7.677,37 € 10.023,14
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In 2014 is per saldo € 20.500,00 van de rekening courant naar de spaarrekening overgeboekt.

In 2015 is per saldo € 22.613,00 van de spaarrekening naar de rekening courant overgeboekt.

Totaal spaarrekening per 31 december 2015 inclusief rente is € 3000,-.

In 2014 zijn de kosten voor brandstof voor het merendeel ten laste gekomen van de rekening

courant van de vereniging Groengrijs. Ook is een begin gemaakt van de overheveling van alle kosten

rijdend materieel naar de rekening courant Groengrijs. Vanaf 2016 zullen uitsluitend nog de

vrijwilligerskosten ten laste komen van de rekening courant van de Stichting ZuiderAmstel in

beweging. Voorts zal deze rekening gebruikt worden voor de ontvangst van subsidies en donaties.

Eventuele aankoop vanmaterieel ten behoeve van de Vereniging Groengrijs zal vanuit deze rekening

worden gefinancierd.

Alle kosten zijn te verifiëren aan de hand van onderliggende bankafschriften.

Het bestuur is onbezoldigd.

Lunch bij Timboektoe, Wijk aan Zee — Sail Amsterdam (foto Pauline Wesselink)

19



OVERIGE GEGEVENS

Dahlias Land en Boschzigt - last minute herfsttocht (foto Thea Seinen)

(
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Overige gegevens

Rapport van bevindingen ten behoeve van de Vereniging

Het rapport van bevindingen kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de Vereniging.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015 van de Vereniging

Het boekjaar van de Vereniging sluit met een positief resultaat van € 21.448,40

Voorgesteld wordt om het positief resultaat te bestemmen voor deels de medefinanciering van een

hybride touringcar en deels te reserveren voor reparatie en onderhoud.

Gebeurtenissen na de balansdatum

Na de balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen van belang voorgedaan.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015 van de Stichting ZuiderAmstel

in beweging

Het boekjaar van de Stichting sluit met een negatief resultaat van € 28.833,67 en dat is conform het

financiële doel van de Stichting als ontvanger van subsidies en donaties en financier van

transportmiddelen en verstrekken van onkostenvergoedingen.

Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat ten laste van het eigen vermogen te laten komen, dat

daarmee op € 3.316,14 sluit.

Gebeurtenissen na de balansdatum

Na de balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen van belang voorgedaan.

Correspondentieadres

Vereniging Groengrijs en de Stichting ZuiderAmstel in beweging

Stichtstraat 17

1079RB Amsterdam

lnschrijfnummer Kamer van Koophandel 56515677
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VASTSTELLING JAARSTUKKEN 2015 VAN DE VERENIGING GROENGRIJS

De algemene ledenvergadering van de vereniging Groengrijs

Gezien de jaarstukken over het boekjaar 2015 van de vereniging Groengrijs en gelet op de hierover

gedane verantwoording door de penningmeester van de vereniging Groengrijs met de daarbij

behorende rapport van bevindingen:

Te besluiten:

De jaarstukken 2015 met de daarbij behorende jaarrekening omvattende de balans per 31 december

2015 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2015 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11januari 2016

DE VERENIGING VOORNOEMD

Was getekend,

Dhr H.N. Junge, voorzitter

Mevr. P.F. Wesselink, secretaris

DhrJ. Swart, penningmeester

—

1

Rondvaart met zicht op Rijk der Duizend Eilanden

Museum Broeker Veiling (foto Thea Seinen)
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VASTSTELLING JAARSTUKKEN 2015 VAN DE STICHTING ZUIDERAMSTEL IN BEWEGING

Het bestuur van de Stichting ZuiderAmstel in beweging

Gezien de jaarstukken over het boekjaar 2015 van de StichtIng ZuiderAmstel in beweging gelet op

de hierover gedane verantwoording door de penningmeester van de Stichting ZuiderAmstel in

beweging:

Te besluiten:

De jaarstukken 2015 met de daarbij behorende jaarrekening omvattende de balans per 31 december

2015 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2015 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11januari 2016

DE STICHTING VOORNOEMD

Mevr.

Was getekend,

Dhr H.N. Junge, voorzitter

Dhr J. Swart, penningmeester
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