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JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2019

BESTUURSVERSLAG 
Het Bestuur van de Vereniging Groengrijs (verder te noemen de Vereniging) biedt 
u hierbij de jaarstukken over 2019 aan. De Vereniging is een initiatief van de Stich-
ting ZuiderAmstel in beweging (verder te noemen de Stichting) met het doel om 
vervoer van leden, bewoners, vrijwilligers etc. van sociaal-maatschappelijke organi-
saties conform wet personenvervoer 2000 als ook artikel 4 van het besluit personen-
vervoer mogelijk te maken. De Vereniging en de Stichting hebben 1 op 1 dezelfde 
doelstelling(en). 

1. Algemeen

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

verstandelijk gehandicapten, personen met een psychiatrische achtergrond, dak- en thuis-
lozen, ‘nieuwe’ Nederlanders, mensen met een minimum inkomen etc.).

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 aanschaf en financiering van een elektrische touringcar te 
realiseren.

 
Bestuur van de Vereniging
Het bestuur van de Vereniging was per 31 december 2019 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 2019 
Het bestuur van de Vereniging constateert dat het aantal gefinancierde dagtochten in 2019 ten 
opzichte van het jaar 2018 met 31% is gestegen van 370 naar 486. Deze toename is vooral toe 
te schrijven aan het feit dat sociaal-maatschappelijke organisaties ons steeds beter weten te vin-
den. Daarnaast zijn ca. 65 ‘eigen vervoer’ tochten georganiseerd. Deze tochten onderscheiden 
zich van de reguliere uitjes omdat ze gratis zijn (vluchtelingenorganisaties, kinderbeestfeest etc.) 
of omdat ze door de leden zelf gefinancierd worden.  

In het jaar 2019 zijn ca. 22.000 personen vervoerd naar ca. 300 verschillende bestemmingen. 
Het aantal vrijwilligers (chauffeurs, gidsen en begeleiders) is met 55 personen vrijwel hetzelfde 
gebleven.

Aan de reeds bestaande Groengrijs regio’s Amsterdam, Amersfoort, Achterhoek is in 2019 
Friesland toegevoegd. Het initiatief daartoe kwam van Paul David Meesters, ouderenpsychiater 
bij GGZ Friesland, de provinciale instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Ook Ingemarit 
van der Wal, directeur van MindUp, droeg hierin bij. MindUp is onderdeel van GGZ Friesland en 
helpt mensen met een psychiatrische beperking bij wonen, werken en meedoen in de samenle-
ving. Het GGZ Friesland project ‘In ieder mens… zit een mens’ wil specifiek de sociale  
participatie van ouderen met een ernstige, veelal chronische psychiatrische stoornis bevorderen. 
In dat verband werd er onder meer gezocht naar mogelijkheden om deze doelgroep op pad te 
laten gaan voor nieuwe ervaringen en ontmoetingen. Het concept van De Groengrijs bus bleek 
zich daar bij uitstek voor te lenen, vooral ook vanwege de mogelijkheid tot uitwisseling met 
andere sociaal kwetsbare groepen. Nadat de Raad van Bestuur van GGZ Friesland sponsoring 
toezegde om de eerste twee jaar de vaste lasten van een Friese bus voor haar rekening te  
nemen schafte de Vereniging Groengrijs een touringcar aan, die december 2019 in gebruik 
werd genomen.

In 2019 is het wederom, dankzij een subsidie van de gemeente Amsterdam (Stadsdeel Zuid) en 
giften van particuliere organisaties, mogelijk geworden om vrijwilligersvergoedingen te verstrek-
ken. Deze verstrekking wordt vanuit de Stichting gecoördineerd en betaald. 

De Vereniging Groengrijs is een initiatief van de Stichting ZuiderAmstel in beweging.  
De Vereniging is opgericht om ‘vervoer voor eigen rekening’ mogelijk te maken voor leden van 
de Vereniging. De Stichting zorgt mede voor het financiële fundament van de Vereniging. De 
Vereniging zorgt voor het vervoer van de leden. De leden van de Vereniging beheren gezamen-
lijk 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	ter	zake	slechts	een	bijkomstige	activiteit	

vormt;
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•	 	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 Vereni-
ging. De Stichting houdt zich vanaf 31 december 2014 uitsluitend nog bezig met het verwerven 
van fondsen om voordelige busreizen mogelijk te maken en vrijwilligersvergoedingen te ver-
strekken. 

In 2015 is een begin gemaakt met het vormen van een voorziening met als 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 Stichting blijft ijveren de benodigde middelen bij elkaar te krijgen maar heeft haar 
tijdpad moeten bijstellen naar 1 januari 2022. Voordeel is dat de Stichting gebruik kan maken 
van de ervaringen die de gemeente Amsterdam vanaf 1 januari 2018 opdoet met de ingebruik-
name van elektrische bussen van VDL en daaraan gekoppelde oplaadtechnieken. De bestaande 
subsidieregeling van de gemeente Amsterdam is in oktober 2019 geëindigd maar is tegelijker-
tijd in een andere vorm voortgezet. Voor de aanschaf van een elektrische bus wordt door de 
gemeente Amsterdam 10% bijgedragen tot een maximum van € 40.000. Het bestuur van de 
Stichting blijft in nauw overleg met de gemeente Amsterdam over de voorgenomen milieu-
maatregelen in de nabije toekomst. Deze maatregelen hebben ingrijpende consequenties voor 
de Stichting en daaraan gekoppeld eveneens voor de Vereniging (zie onder bij continuïteit en 
toekomstvisie). 
 
3. Resultaat ontwikkeling
De Vereniging sloot het jaar af met een positief exploitatieresultaat groot € 91.068 (€ 101.111 
over 2018). Het positieve exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de 
Vereniging en is reeds in deze jaarstukken verwerkt.

4. Continuïteit
De Vereniging streeft samen met de Stichting 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. Inmiddels is er sprake van een voorgenomen 
beleid dat er vanaf 2022 binnen de grachtengordel (S100) en binnen de Ring A10 (vanaf 2025) 
geen touringcars meer worden toegelaten. Als dit voorgenomen beleid wordt gerealiseerd, dan 
heeft dit ernstige consequenties voor het voortbestaan van de Vereniging (en daaraan gekop-
peld de Stichting) in de regio Amsterdam. Om deze reden is er periodiek overleg met de  
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gemeente Amsterdam om de mogelijkheden van ontheffing te bespreken. Ook wordt bezien 
hoe de gemeente Amsterdam ons kan ondersteunen in ons streven een zero-emissie-bus aan te 
schaffen. Tevens overwegen andere grote steden in Nederland een verdere aanscherping van de 
milieunorm.

Wij zijn het Shell concern zeer erkentelijk dat zij ons ook in 2019 een substantiële korting op 
Shell GTL-fuel heeft verstrekt. Helaas heeft Shell laten weten de sponsoring vanaf 1 januari 2019 
af te willen bouwen. AH sponsort lunchpakketten en picknicks voor met name onze uitjes met 
gebruikers van de Stadspas.

In 2019 is de samenwerking met Stadspas Amsterdam, Amstelring, Kruiswerk, HVO Querido 
en de stichting Havenstraat verder versterkt en aangevuld met samenwerkingsverbanden met 
diverse Zonnebloemafdelingen in met name de regio Amersfoort en de Achterhoek. 

De Friese Groengrijs Bus ‘Jan’ werd 14 december 2019 feestelijk in gebruik genomen, door een 
gezamenlijke tocht met een tweede Groengrijs bus uit Amsterdam naar een lokale kerstmarkt. 
Hierbij werd provinciebreed publiciteit verzorgd door een artikel in de Leeuwarder Courant. Er 
is inmiddels een viertal vrijwilliger-chauffeurs voor Bus ‘Jan’ geworven. De verwachting is dat 
Friesland met haar relatief ‘grijze’ bevolking en bloeiend verenigingsleven een vruchtbare bodem 
voor het Groengrijs initiatief zal blijken. 

5. Verwachting voor 2020
De resultaten voor 2020 zullen vanwege het uitbreken van de Coronacrisis substantieel achter-
blijven ten opzichte van 2019. Op het moment van ‘ter perse’ gaan is nog geen zicht op het 
tijdpad waarop het personenverkeer in Nederland genormaliseerd zal zijn. Naar verwachting zal 
de zogenaamde ‘anderhalve meter economie’ van kracht blijven tot aan het moment van de 
ontwikkeling van een vaccin of medicijn tegen Covid19. Op z’n vroegst komt een vaccin begin 
2021 beschikbaar. De gevolgen van de ‘anderhalve meter norm’ voor de vervoersbranche is nog 
ongewis. Ook de reactie van onze veelal oudere doelgroep op de virusuitbraak is nog moeilijk 
te voorspellen. Overwogen kan worden om met 30% bezetting te rijden c.q. gratis mondkapjes 
beschikbaar te stellen. Het bestuur zal zich de komende tijd beraden over welke vervoersscena-
rio’s er binnen de RIVM richtlijnen haalbaar zijn. Ook de inzet van de bussen voor het vervoer 
van voedselpakketten behoort tot de mogelijkheden. Groengrijs heeft de Rabobank Amsterdam 
aangeboden om het initiatief van haar directeur, Barbara Baarsma, te ondersteunen. Dit initiatief 
voorziet in het opkopen van overschotten bij agrariërs met het doel dit aan Amsterdamse mini-
ma ter beschikking te stellen. Groengrijs is in staat om dit initiatief uit te rollen over de regio’s 
waar zij met Groengrijsbussen vertegenwoordigd is. 
Met het oog op kostenbesparing én verdere besluitvorming door het bestuur zijn de Groengrijs 
bussen met uitzondering van de 9-persoonsinvalidenbus vanaf 25 maart 2020 op eigen terrein 
gestald. Dit is een voorwaarde om de wegenbelasting en verzekering te kunnen schorsen. 
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Henk en Truus van de Berg uit Ruurlo, Mindup uit Leeuwarden en Sjaak Smink uit Hooglander-
veen hebben daartoe hun erf ter beschikking gesteld. Het bestuur is hen daarvoor zeer erkente-
lijk. 
Voor wat betreft haar reguliere activiteiten houdt Groengrijs rekening met een ‘verloren’ 2020. 
Financieel is Groengrijs ruimschoots in staat deze Coronacrisis te overleven. Als het gaat om het 
organiseren van andere activiteiten, bijvoorbeeld het ondersteunen van het Rabobankinitiatief, 
dan is Groengrijs mede afhankelijk van partijen als Centraal Beheer en de belastingdienst.  
Centraal Beheer en de Belastingdienst zal worden gevraagd of het mogelijk is om de bussen per 
dag te verzekeren respectievelijk een één dag kenteken te verstrekken. 
 

FINANCIËLE JAARSTUKKEN 2019 GROENGRIJS

Balans per 31 december 2019

    31-12-2019
    €                   €

                31-12-2018
                €                   €

Activa

Vaste Activa
Transportmiddelen    197.750 172.990

197.750 172.990
Vlottende Activa
Debiteuren    9.212 8.106
Belastingen 0 1.486
Liquide middelen 190.350 112.042

199.562 121.634

TOTAAL 397.312 294.624

PASSIVA

Eigen vermogen 372.557 281.489

372.557 281.489
Kortlopende schulden
Diversen 11.620 0
R/C	Stichting	 
ZuiderAmstel in 
beweging 13.135 13.135

24.755 13.135

TOTAAL 397.312 294.624
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Exploitatieoverzicht 2019
   

2019 2018
€ € € €

Omzet    288.305 284.872

Kosten  
medewerkers
Onkostenvergoedingen 0 0
Bij- en nascholing 0 2.169

0 2.169

Autokosten
Brandstof 48.957 39.728
Onderhoud 40.345 47.545
Vaste lasten 16.984 14.547
Overige 3.149 0

109.435 101.820

Kosten excursies 55.075 50.070

Overige kosten 6.487 5.171

Afschrijvingen 26.240 24.531

Totaal operationele 
kosten 197.237 183.761

Exploitatieresultaat 91.068 101.111
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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 zeven touringcars en één 
9 persoonsbusje in bezit.

PASSIVA
De Vereniging was per 31 december 2019 vrij van langlopende schulden en had geen verdere 
verplichtingen. 
Kortlopende schulden, dit betreft een terugbetaling van een dubbele ontvangst ad. € 10.450. 
Te betalen BTW ad. € 1.170.

OVERIGE GEGEVENS

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019 van de Vereniging
Het boekjaar van de Vereniging sluit met een positief resultaat van € 91.068.

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 2019 VAN 
DE VERENIGING GROENGRIJS

De algemene ledenvergadering van de Vereniging Groengrijs

Gezien de jaarstukken over het boekjaar 2019 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 2019 met de daarbij behorende jaarrekening omvattende de balans per 
31 december 2019 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2019 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 mei 2020.

DE VERENIGING VOORNOEMD

Was getekend,

Dhr H.N. Junge, voorzitter

Mevr. P.F. Wesselink, secretaris

Dhr J. Swart, penningmeester
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