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BESTUURSVERSLAG 
Het Bestuur van de Vereniging Groengrijs (verder te noemen de Vereniging) biedt u 
hierbij de jaarstukken over 2016 aan. De Vereniging is een initiatief van de Stichting-
ZuiderAmstel in beweging (verder te noemen de Stichting) met het doel om vervoer 
van leden, bewoners, vrijwilligers etc. van sociaalmaatschappelijke organisaties con-
form artikel 4 van het besluit personenvervoer mogelijk te maken. De Vereniging en 
de Stichting hebben dezelfde doelstelling(en).

BESTUURSVERSLAG
 
1 Algemeen 
 
Doelstelling

De Vereniging heeft zich ten doel gesteld:
a.  Het voorkomen en bestrijden van isolement van kwetsbare groepen (ouderen, minder  

-validen, psychiatrische patiënten, verstandelijk gehandicapten, Alzheimerpatiënten);
b. Het bevorderen van sociale samenhang in de buurt;
c. Het verduurzamen van recreatief vervoer.

De Vereniging spant zich in haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.  Het organiseren van dagtochten per touringcar ten behoeve van zorginstellingen, dag- 

opvanginstellingen, 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 sociaalmaatschappelijke 
organisaties.

c.  Te rijden op schonere brandstof (Gas to Liquid fuel) en door middel van het oprichten van 
een consortium van meerdere partijen met het doel de aanschaf en financiering van een 
hybride touringcar te realiseren.

Bestuur van de Vereniging
Het bestuur van de Vereniging was per 31 december 2016 uit de volgende personen 
samengesteld:
 
Naam      Functie
De heer H.N. Junge    Voorzitter
Mevrouw P.F Wesselink   Secretaris
De heer J. Swart    Penningmeester

2 Het jaar 2016 
Het bestuur van de Vereniging constateert dat het aantal gefinancierde dagtochten in 2016 ten 
opzichte van het jaar 2015 met ruim 50% is gestegen van 73 naar 110. Deze toename is vooral 
toe te schrijven aan de sinds mei gestarte samenwerking met Stadspas Amsterdam. Daarnaast 
zijn bijna 90 zogenaamde ’eigen vervoer’ tochten gereden (zie onder).  

Gemiddeld zijn er in het jaar 2016 8.320 personen vervoerd naar 175 verschillende bestem- 
mingen. Het aantal vrijwilligers (chauffeurs, gidsen, begeleiders en bestuur) is van 22 naar  
35 personen gegroeid.  

In 2016 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	een	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 operationeel gezien de primaire taak van de 
Vereniging. De Stichting houdt zich vanaf 31 december 2014 uitsluitend nog bezig met het ver-
werven van fondsen om voordelige busreisjes mogelijk te maken en vrijwilligersvergoedingen
te verstrekken. 

In 2015 is een begin gemaakt met het oprichten van een consortium met het doel een hybride 
touringcar aan te schaffen. Partijen als de gemeente Amsterdam, Volvo, Shell en Allegro hebben 
hun belangstelling uitgesproken om samen met de Stichting te ijveren voor de aanschaf van een 
hybride touringcar. De Stichting is met de gemeente Amsterdam in gesprek om dit doel nog 
voor 1 januari 2018 te realiseren.
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3 Ontwikkeling eigen vermogen
Het eigen vermogen van de Vereniging  is ten opzichte van 2015 (ca € 59K) met bijna 30% toe-
genomen tot € 76K in 2016. 

4 Continuïteit
De Vereniging Groengrijs streeft naar de aanschaf van een hybride bus. Behalve de doelstelling 
om met deze bus het milieu te ontzien 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 aan-
zien van grootschalig personenvervoer een aanscherping van de milieunorm. Mogelijk krijgt de 
Groengrijsbus ontheffing vanwege het feit dat deze bus op schonere GTL fuel van Shell rijdt. 
Voorts hebben wij in 2016 stappen gezet om met verschillende partijen een duurzame relatie 
aan te gaan. Zo zijn wij in 2016 met Stadspas Amsterdam, de stichting Havendiners en de  
Nieuwe Poort een samenwerking aangegaan die voor 2017 in ca 125 extra vervoersbewegingen 
met ca 6.500 personen zal resulteren.

5 Verwachting voor 2017
Naast de hierboven genoemde punten blijven de verwachtingen in 2017 gericht op een hogere 
gebruiksfrequentie van de beschikbare bussen. Het streefcijfer van 3 x per week per bus bleek 
voor 2016 te ambitieus. Deze ambitie was voor een deel ingegeven door de voorgenomen 
samenwerking cq integratie met de MagicalMysteryTour afdeling van HVO Querido. Deze 
samenwerking is ‘on hold’ gezet omdat HVO Querido besloten heeft zelfstandig door te gaan 
tot in ieder geval 31 december 2017. Vanaf 1 januari 2018 geldt, zoals gezegd, een nieuw 
milieubeleid en zullen de samenwerkingsgesprekken weer worden opgepakt

Naast de samenwerking met Stadspas Amsterdam, de Stichting Havendiners en de Nieuwe 
Poort is er ook een begin van samenwerking met de Stichting Kruiswerk in Doetinchem. 
Gedacht wordt aan een Groengrijsafdeling in de Achterhoek. In december jongstleden zijn 
2 pilotdagtochten met bewoners uit deze regio georganiseerd. In 2017 gaan we verder met 
deze samenwerking. De Stichting Kruiswerk heeft een grote achterban (180.000 huishoudens) 
die 6x per jaar wordt bereikt met een huis aan huis krant waarin o.a. de Groengrijsdagtochten 
worden aangeboden. Uit dit potentieel verwachten wij een toenemende vraag naar ons product 
te stimuleren. De krant zal ook gebruikt worden om chauffeurs en gidsen te werven voor de 
exploitatie van de bus en uitvoering van dagtochten. Inmiddels is een exploitatie- en investe-
ringsoverzicht gereed dat zal dienen om de benodigde fondsen te werven. Wij verwachten met 
een investering van € 100K en de inzet van een zelfsturend regionaal team van 10 vrijwilligers 
na 1 jaar al kostendekkend te kunnen opereren. Deze verwachtingen zijn gestoeld op de 
ervaring van de afgelopen 5 jaar waarin we met een eenmalige investering van € 20K een 
organisatie hebben uitgebouwd die na 3 jaar per regio kostendekkend opereert.

 FINANCIËLE JAARSTUKKEN 2016 GROENGRIJS

Balans per 31 december 2016
Actief 31-12-2016

€
31-12-2015

€
Vaste Activa
Transportmiddelen 25.000 35.000

25.000 35.000

Vlottende Activa
Belastingen 130
Liquide middelen 51.079 24.410

51.209 24.410

76.209 59.410

Passief 31-12-2016
                     €

31-12-2015
                      €

Eigen Vermogen 76.209 59.410
76.209 59.410



8 9

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2016JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2016

TOELICHTING OP DE JAARREKENING VERENIGING GROENGRIJS
 
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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde. Eventueel, in-
dien 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

Omzet
Omzet bestaat uit lidmaatschap en donaties.

Buitengewone baten en lasten
Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit han-
delingen en gebeurtenissen die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader 
van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve een zeer incidenteel karakter hebben.
 
Belastingen
De Vereniging is belastingplichtig voor de omzetbelasting.

Resultatenrekening over 2016
Actief 2016

€
2015

€
Omzet 72.340 49.489

Kosten medewerkers
Vrijwilligers onkosten 3.240 1.943
Opleidingskosten 617

3.240 2.561

Kosten rijdend materieel
Motorrijtuigenbelasting + keuring 2.098 1.757
Verzekering 3.654 2.669
Brandstof 14.614 10.169
Stalling 216 940
Banden 185
Materiaal 2.513 1.362
Onderhoud 1.813 4.710

24.907 21.792

Overige kosten
Bankkosten 125 224
Rente
Restitutie
Vergunningen 3.045 343
Inhuur (vervoer en catering) 8.444 2.386
Lidmaatschap ANWB 188 176
Communicatie 2.612
Overige bedrijfskosten 2.982 559

17.394 3.688
Afschrijvingen 10.000

Totale kosten 55.541 28.041
Resultaat 16.799 21.448
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VASTSTELLING JAARSTUKKEN 2016 VAN 
DE VERENIGING GROENGRIJS

De algemene ledenvergadering van de Vereniging Groengrijs

Gezien de jaarstukken over het boekjaar 2016 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 2016 met de daarbij behorende jaarrekening omvattende de balans per  
31 december 2016 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2016 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 april 2017

DE VERENIGING VOORNOEMD

Was getekend,
Dhr. H.N. Junge  voorzitter

Mevr. P.F. Wesselink  secretaris

Dhr. J. Swart   penningmeester

TOELICHTING OP DE BALANS VERENIGING GROENGRIJS

Vaste activa
De vaste activa bestaat uit transportmiddelen. De Vereniging heeft twee touringcars in bezit. 

Belastingen
De belastingen betreffen terug te vorderen BTW.

PASSIVA
De Vereniging is vrij van schulden en heeft geen verder verplichtingen.

OVERIGE GEGEVENS

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016 van de Vereniging
Het boekjaar van de Vereniging sluit met een positief resultaat van € 16.799.

Voorgesteld wordt om het positief resultaat te deels te bestemmen voor 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.

Correspondentieadres:
Vereniging Groengrijs
Stichtstraat 17
1079 RB  Amsterdam

Inschrijfnummer 
Kamer van Koophandel: 
56515677.
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