
 

ANBI 
Stichting 3B bus is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Dankzij de toekenning van die status is het voor donateurs fiscaal extra aantrekkelijk 
om ons financieel te steunen. Schenkingen en nalatenschappen aan de Stichting 3B bus zijn 
namelijk aftrekbaar van de belasting.  
 
De ANBI-status is geldig met ingang van 1 oktober 2015. Hieronder publiceren wij alle gegevens 
die voor deze ANBI-status vereist zijn. Maar hoe dan ook publiceren wij deze informatie graag: 
we geloven in de kracht van transparantie en hebben dus geen geheimen voor het brede 
publiek.  
 
Naam instelling:  
Stichting 3B bus ook wel bekend als 3B bus  
 
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer):  
850604953  
 
Postadres:  
Smaragd 41, 2651RZ Berkel en Rodenrijs  
 
Bezoekadres:  
Berghonk Sport en Partycentrum, Burgemeester van Oostenweg 4, 2661HN Bergschenhoek  
 
Doelstelling  
De doelstelling van de stichting 3B-Bus is:  
Het vervoeren van deur tot deur van senioren (55+) binnen de gemeente Lansingerland om zo te 
voorkomen dat zij in een sociaal isolement raken en met deze service hun mogelijkheid tot 
deelname aan het maatschappelijk verkeer en mobiliteit te vergroten.  
 
Werkzaamheden  
De deelnemers kunnen per telefoon een rit boeken en worden op de afgesproken tijd op het 
opgegeven adres van huis opgehaald en naar een bestemming binnen Lansingerland vervoerd.  
De ritten worden uitgevoerd op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op alle werkdagen wordt 
er met twee busjes gereden en de derde bus wordt ingezet bij grote drukte.  
Daarnaast is het de bedoeling dat in de nabije toekomst er eens per week er met één bus een 
uitstapje wordt gemaakt (bijvoorbeeld naar het strand, naar de bollenvelden e.d.).  
De Stichting heeft nu + 400 leden en het aantal vervoerde personen per week is rond 200 per 
week. 80 vrijwilligers houden de 3B-Bus draaiende.  
De chauffeurs doen één maal per twee jaar werden een rijvaardigheidstest, onder leiding van 
een gediplomeerd rijinstructeur/examinator.  
Wekelijks wordt aan de vrijwilligers een nieuwsbrief verstuurd 


