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BESTUURSVERSLAG 
Het Bestuur van de Stichting ZuiderAmstel in beweging (verder te noemen de  
Stichting) biedt u hierbij de jaarstukken over 2019 aan. De Stichting heeft samen  
met de Vereniging Groengrijs (verder te noemen de Vereniging) het doel om vervoer 
van leden, bewoners, leerlingen, vrijwilligers, etc. van sociaal-maatschappelijke  
organisaties conform de wet personenvervoer 2000 en artikel 4 van het besluit  
personenvervoer mogelijk te maken. De Stichting en de Vereniging hebben 1 op 1 
dezelfde doelstelling(en).

   
1. Algemeen 
 
Doelstelling

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

invaliden, psychiatrische patiënten, verstandelijk gehandicapten, Alzheimerpatiënten), dak-  
en thuislozen, personen met een minimum inkomen etc.);

b. Het bevorderen van sociale samenhang in de buurt;
c. Het verduurzamen van recreatief vervoer.

De Stichting spant zich in 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 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 Stichting:
Het bestuur van de Stichting bestaat per 31 december 2019 uit de volgende personen:
 
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 Stichting 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.  

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 Stichting heeft het initiatief genomen om de Vereniging Groengrijs op te richten. De 
Vereniging is opgericht om ‘vervoer voor eigen rekening’ mogelijk te maken voor leden van de 
Vereniging. De Stichting zorgt voor het financiële fundament van de Vereniging. De Vereniging 
zorgt voor het vervoer van de leden. De leden van de Vereniging beheren gezamenlijk een tou-
ringcar 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 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 verstrek-
ken.  

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 elek-
trisch). 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 heeft 
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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 
ingebruikname van elektrische bussen van VDL en daaraan gekoppelde oplaadtechnieken. De 
subsidieregeling van de gemeente Amsterdam zal in oktober 2019 eindigen. Op dit moment 
is nog ongewis of de regeling zal worden verlengd. Het bestuur van de Stichting blijft in nauw 
overleg met de gemeente Amsterdam over de voorgenomen milieumaatregelen 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. Ontwikkeling eigen vermogen
Het Stichtingsvermogen is ten opzichte van 2018 met € 14.619 afgenomen. Dit is het gevolg van 
een negatief exploitatieresultaat over 2019.

Einde 2017 is het totale Stichtingsvermogen gesplitst in Stichtingsvermogen en een Voorziening 
vervanging touringcars om daarmee de presentatie van het totale vermogen van de Stichting in 
overeenstemming te brengen met de doelstelling van de Stichting. Uit dien hoofde is in 2018 
voor een bedrag groot € 13.135 overgeboekt naar de Vereniging in verband met de aankoop 
van een touringcar en is derhalve deze overboeking ten laste van de voorziening gebracht.
 
De ontvangsten van de Stichting bestaan uit donaties en subsidies.

4. Continuïteit en toekomstvisie
De Stichting streeft samen met de Vereniging naar de aanschaf van een elektrische bus. Behalve 
de doelstelling 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 (reeds vanaf 2025) 
geen touringcars meer worden toegelaten. Als dit voorgenomen beleid wordt gerealiseerd, dan 
heeft dit ernstige consequenties voor het voortbestaan van de Stichting (en daaraan gekoppeld 
de Vereniging) in de regio Amsterdam. Om deze reden is er periodiek overleg met de gemeente 
Amsterdam om de mogelijkheden van ontheffing te bespreken. Ook wordt bezien hoe de ge-
meente 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 milieu-
norm. 

Wij zijn het Shellconcern 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.
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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.

5. Verwachting voor 2020
In 2020 zal de Stichting zich verder inspannen om subsidies en donaties te verwerven bij ge-
meenten en particuliere instellingen. De verwachtingen voor 2020 worden negatief beïnvloed 
door het uitbreken van de Coronacrisis begin dit jaar. Bij het ter perse gaan van onderhavig 
jaarverslag is nog geen zicht op het tijdpad waarop het personenverkeer in Nederland genorma-
liseerd 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 ‘ander-
halve 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 vervoersscenario’s er binnen de RIVM richtlijnen haal-
baar 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 minima ter beschikking te stellen. 
Groengrijs is in staat om dit initiatief uit te rollen over de regio’s waar zij met Groengrijsbussen 
vertegenwoordigd is.

De Stichting zal in overleg met haar subsidie-
verstrekkers bezien in hoeverre de kosten voor 
zogenaamde Corona-activiteiten, dus andere 
dan onze reguliere activiteiten, uit de middelen 
van de Stichting gefinancierd kunnen worden. 

Voor wat betreft haar reguliere activiteiten 
houdt de Stichting rekening met een ‘verloren’ 
2020. Financieel is de Stichting ruimschoots in 
staat deze Coronacrisis te overleven
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JAARREKENING 2019
STICHTING ZUIDERAMSTEL IN BEWEGING

Balans per 31 december 2019
Actief 31 december 2019

€
31 december 2018

€

Liquide middelen 30.675 45.294 
30.675 45.294 

30.675 45.294

Passief 31 december 2019
€

31 december 2018
€

Stichtingsvermogen -12.190          2.429 

Voorziening 
(vervanging touringcars)

42.865 42.865

30.675          45.294    

Exploitatieoverzicht 2019
2019 2018

€ €
Inkomsten             
Donaties/sponsoring	etc. 21.180 22.793
Subsidies 10.595 10.595

31.775 33.388
Kosten
Vrijwilligers- en onkostenvergoeding   42.040 39.067
Overige kosten 4.154 217
Bankrente en -kosten 200 497

46.394 39.781 

Exploitatietekort  -14.619              -6.393 
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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.

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 en staan, voor zover niet anders 
vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting.

Schulden en overlopende passiva
De schulden en overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat

Inkomsten
De inkomsten bestaan uit bijdragen van instellingen en natuurlijke personen.

Kosten
Vanaf 2016 komen uitsluitend nog de vrijwilligers- en onkostenvergoedingen, bankrente en 
-kosten, alsmede enige overige kosten ten laste van het exploitatieresultaat van de Stichting 
ZuiderAmstel in beweging. De ontvangsten bestaan uit subsidies en donaties. Eventuele aan-
koop van materieel ten behoeve van de Vereniging Groengrijs zal vanuit deze exploitatie wor-
den voldaan.
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OVERIGE GEGEVENS

Voorstel tot bestemming van het exploitatieresultaat over het boekjaar 2019 van de 
Stichting ZuiderAmstel in beweging

De Stichting sluit het boekjaar af met een verlies van € 14.619.

Voorgesteld wordt om het verlies ten laste van het stichtingsvermogen te brengen. 
Genoemd voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
 
Gebeurtenissen na de balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Correspondentieadres:
Stichting ZuiderAmstel in beweging
Stichtstraat 17
1079RB Amsterdam

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 851090734.
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VASTSTELLING JAARSTUKKEN 2019 VAN 
DE STICHTING ZUIDERAMSTEL IN BEWEGING

Het bestuur van de Stichting ZuiderAmstel in beweging

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

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 mei 2020.

DE STICHTING VOORNOEMD

Was getekend,

Dhr H.N. Junge, voorzitter

Mevr. P.F. Wesselink, secretaris

Dhr J. Swart, penningmeester
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