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JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2017

BESTUURSVERSLAG 
Het Bestuur van de Vereniging Groengrijs (verder te noemen de Vereniging) biedt u 
hierbij de jaarstukken over 2017 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  
conform artikel 4 van het besluit personenvervoer mogelijk te maken. De Vereniging 
en de Stichting hebben 1 op 1 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, mindervaliden, 

verstandelijk gehandicapten en mensen met een minimum inkomen).
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, dagopvang-

instellingen, woongroepen en dagbestedingsorganisaties  van verstandelijk gehandicapten.
b.  Het organiseren van dagtochten per touringcar ten behoeve van Huizen van de Wijk,  

Stadsdorpen, verenigingen, houders Stadspas Amsterdam, bewoners AZC 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 meerdere partijen met het doel de aanschaf en financiering van een 
elektrische touringcar te realiseren.

Bestuur van de Vereniging
Het bestuur van de Vereniging was per 31 december 2017 uit de volgende personen samen-
gesteld:
 
Naam      Functie
De heer H.N. Junge    Voorzitter
Mevrouw P.F Wesselink   Secretaris
De heer J. Swart    Penningmeester
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2 Het jaar 2017 
Het bestuur van de Stichting constateert dat het aantal gefinancierde dagtochten in 2017 ten 
opzichte van het jaar 2016 met 40% is gestegen van 110 naar 154. Deze toename is vooral toe 
te schrijven aan de sinds mei gestarte samenwerking met Stadspas Amsterdam en de organisa-
tie ‘In debuurt033’ uit de gemeente Amersfoort. Daarnaast zijn 67 zogenaamde ’eigen vervoer’ 
tochten gereden (zie onder). 

In het jaar 2017 zijn 9945 personen vervoerd naar 210 verschillende bestemmingen. Het aantal 
vrijwilligers (chauffeurs, gidsen, begeleiders en bestuur) is van 35 naar 40 personen gegroeid. 
In 2017 is het wederom dankzij een subsidie van de gemeente Amsterdam (Stadsdeel Zuid) en 
‘Indebuurt033’ mogelijk geworden om vrijwilligersvergoedingen te verstrekken. Deze verstrek-
king wordt vanuit de Stichting gecoördineerd. 

De Vereniging is een initiatief van de Stichting en is door de Stichting opgericht om ‘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	touringcars	met	tussenkomst	van	de	Vereniging	mede	 

eigendom is van de natuurlijke of rechtspersoon,
•	 	dat	de	touringcars	zullen	worden	bestuurd	door	daartoe	aangewezen	vrijwilligers	die	speciaal	

voor dit doel zijn 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. Inmiddels is door verandering van het gemeentelijk beleid de doel-
stelling veranderd. Doel is nu het verwerven van een zero-emissie touringcar (lees: volledig 
elektrisch). De gemeente Amsterdam is bereid om € 40.000,- te subsidiëren. Dit is 10% van de 
totale aanschafwaarde. De Stichting blijft ijveren de benodigde middelen bij elkaar te krijgen 
maar zal haar tijdpad moeten bijstellen naar 1 januari 2020. Voordeel is dat de Stichting gebruik 
kan maken van de ervaringen die de gemeente Amsterdam vanaf 1 januari 2018 opdoet met de 
ingebruikname van elektrische bussen van VDL en daaraan gekoppelde oplaadtechnieken.  



6

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2017

3 Resultaat ontwikkeling
De Vereniging sloot het jaar af met een positief exploitatieresultaat. De inkomsten stegen in 
2017 naar € 196 duizend (2016: € 72 duizend). Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de stijging 
van de gesubsidieerde dagtochten. Dit leverde € 186 duizend op. Aan sponsoring en schenkin-
gen respectievelijk lidmaatschappen ontving de Vereniging € 9 en € 2 duizend. De kosten namen 
met 66% toe. Het resultaat over 2017 bedraagt € 104 duizend (2016: € 55 duizend) en zal  
worden toegevoegd aan het eigen vermogen van de Vereniging.  

4 Continuïteit
De Stichting streeft naar de aanschaf van een elektrische 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 aanzien van  
grootschalig personenvervoer een aanscherping van de milieunorm. Wij zijn erg blij met het 
Shellconcern dat ons ook in 2017 een substantiële korting op Shell GTL-fuel heeft verstrekt en 
dat voor 2018 en verder zal continueren. Ook zijn wij zeer verheugd over de samenwerking met 
Albert Heijn. AH sponsort lunchpakketten en picknicks voor met name onze uitjes met Stads-
passers. In 2017 is de samenwerking met Stadspas Amsterdam en de stichting Havendiners  
verder versterkt en aangevuld met samenwerkingsverbanden met Amstelring, Indebuurt033, 
leef3.nu, Nationaal Ouderen Fonds en Kruiswerk (= afdeling Achterhoek). De subsidie van  
‘Indebuurt033’ maakt het mogelijk om vanaf begin 2018 met een schonere bus vanuit  
Amersfoort e.o. dagtochten te verzorgen. De huidige bus zal tegelijkertijd worden uit gefaseerd. 
Eind 2017 is een koopovereenkomst gesloten voor de aanschaf van een Van Hool EOS Coach. 
Deze bus beschikt over 54 zitplaatsen en is uitgerust met een invalidenlift. De bus wordt eind 
januari 2018 geleverd en zal vanaf begin februari 2018 in Amersfoort e.o. worden gezet. Met 
deze bus kan nog zeker 5 jaar onze doelgroep in Amersfoort worden bediend.

5 Verwachting voor 2018
De verwachtingen voor 2018 blijven gericht op een hogere gebruiksfrequentie van de beschik-
bare bussen. Het streefcijfer van 3 x per week per bus is realistisch nu de in 2017 voorgenomen 
samenwerking c.q. integratie met de Magical Mystery Tour afdeling van HVO Querido per  
1 januari 2018 een feit is geworden. 

Naast de samenwerking met bovengenoemde organisaties is de samenwerking met de Stichting 
Kruiswerk in Doetinchem verder geïntensiveerd. De Groengrijsafdeling in de Achterhoek is sinds 
28 april 2017 een feit. De Stichting Kruiswerk heeft een grote achterban (180.000 huishoudens) 
die 4x per jaar wordt bereikt met een huis aan huis krant waarin o.a. de Groengrijsdagtochten 
worden aangeboden. Uit dit potentieel wordt een toenemende vraag naar ons product ver-
wacht. Het in 2017 ontwikkelde exploitatie- en investeringsplan heeft inmiddels haar vruchten 
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afgeworpen. Met een investering van 100K en de inzet van een regionaal team van 10 vrijwil-
ligers voorziet dit plan in en kostendekkende exploitatie na 1 jaar. De organisatie ‘In de buurt 
033’ heeft op basis van dit plan 25K geïnvesteerd. Hoewel dit 25% van het benodigde bedrag 
bedraagt stelt deze subsidie ons in staat om de Amersfoortbus in 2018 te vervangen zodat de 
gemeente Amersfoort verzekerd blijft van de Groengrijsactiviteiten binnen en buiten haar  
gemeentegrenzen. Dat daar behoefte aan is blijkt uit de ca. 50 dagtochten die de Groengrijs-
afdeling Amersfoort in 2017 heeft gerealiseerd. De kwaliteit van dit ‘033-team’ wordt geïllus-
treerd door onderstaande reacties van passagiers: 

‘Eindelijk weer dagtochten van Groengrijs. Wat zijn die tochten een feest! Ze hebben mij 
destijds behoorlijk uit een isolement gehaald’. 

‘Even een bedankje van de Noortmannen voor de mooie dagtocht naar de Weerribben. 
Het was in alle opzichten een geslaagde dag. Alles was prima verzorgd, het weer werkte 
mee, we waren heel tevreden. We hadden een goede chauffeur met assistente. Wat wil  
je nog meer. Zeker voor herhaling vatbaar!’

 
Deze reacties zijn slechts een kleine greep uit heel veel andere reacties die wij uit Amersfoort, 
Amsterdam en de Achterhoek in 2017 per mail, brief en telefoon hebben ontvangen. Deze reac-
ties stellen ons in staat om door te gaan op de ingeslagen weg en dragen ook bij aan verdere 
invulling en verbetering van ons concept. Zo zijn wij samen met de vier informatiewinkels in 
Amersfoort doende een signaleringsfunctie in te richten waarbij zorgmeldingen kunnen worden 
gedaan zonder dat inbreuk wordt gemaakt op de privacy. Eenzaamheid en daaruit voortvloei-
ende gevolgen als depressies en verwardheid blijft een groot probleem in Nederland. Met onze 
dagtochten als kernactiviteit zijn wij proactief als het gaat om voorkomen en bestrijden van 
isolement. Met een signaleringsfunctie willen wij binnen de grenzen van de privacywetgeving 
reactief invulling kunnen geven aan de behoefte van zorginstanties om vroegtijdig geïnformeerd 
te worden over mensen met zorgsignalen.
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 FINANCIËLE JAARSTUKKEN 2017 GROENGRIJS

Balans per 31 december 2017
Actief     31 december 2017

€
                31 december 2016

€
Vaste Activa
Transportmiddelen    143.666 25.000

143.666 25.000
Vlottende Activa
Belastingen 821
Liquide middelen 35.891 51.079

36.712 51.209
180.377 76.209

Passief     31 december 2017
€

                31 december 2016
€

Eigen Vermogen 180.378 76.209

180.378 76.209

Resultatenrekening over 2017
31 december 2017
                  €

                31 december 2016
€

Omzet 196.458 72.340

Kosten medewerkers
Vrijwilligerskosten 3.035 3.240
Onkostenvergoeding 406

3.459 3.240

Brandstof 15.108 14.613
O 23.866 4.326
Verzekeringen 7.201 3.654
Overige kosten 409 2.314

46.584 24.907
Kosten excursies 23.866 8.444
Overige kosten 9.683 8.950
Afschrijvingen 11.250 10.000
T 92.289 55.541
Resultaat 104.169 16.799

Kosten rijdend materieel

  nderhoud en materieel

otale operationele kosten
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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 subsidies, lidmaatschapsgelden en donaties.

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.
 
Belastingen
De Vereniging is belastingplichtig voor de omzetbelasting.
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TOELICHTING OP DE BALANS VERENIGING GROENGRIJS

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

Belastingen
De belastingen betreffen terug te vorderen BTW.

PASSIVA
De Vereniging was per 31 december 2017 vrij van schulden en had geen verder verplichtingen.

OVERIGE GEGEVENS

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017 van de Vereniging
Het boekjaar van de Vereniging sluit met een positief resultaat van € 180.377.

Voorgesteld wordt om het positief resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen. Dit zal  
worden aangewend om de doelstelling van de vereniging te verwezenlijken.

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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VASTSTELLING JAARSTUKKEN 2017 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 2017 met de daarbij behorende jaarrekening omvattende de balans per 
31 december 2017 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2017 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 juni 2018.

DE VERENIGING VOORNOEMD

Was getekend,

Dhr H.N. Junge, voorzitter

Mevr. P.F. Wesselink, secretaris

Dhr J. Swart, penningmeester
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