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Voorwoord 

 

Geachte lezer, 

 

Trots ben ik op dit jaarverslag over het jaar 2019. 

Dit jaar bereikten wij een nieuwe mijlpaal namelijk de 75.000e rit. 

3B-Bus is in Lansingerland  niet meer weg te denken en dit vooral door de grote inzet van 

onze vrijwilligsters en vrijwilligers, waarvoor onze dank. 

In ons bestuur heeft Hans Dirkzwager zich teruggetrokken. Wij zijn blij u te kunnen melden, 

dat Eef van der Weide als zijn plaatsvervanger in het bestuur is gekomen. 

Om het gras niet voor de voeten van onze secretaris Wijnand Pijpers en onze 

penningmeester Kees Vreeken weg te maaien, houd ik het deze keer kort. 

Het gaat goed met onze 3B-Bus. 

 

 

Ad Heintz 

voorzitter 
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Kort verslag over het jaar 2019 

 

 

Begin dit jaar hebben we het bedarg van het  jaarabonnement voor de eerste maal sinds de 

oprichting van de 3B-Bus  aangepast, en wel van €10,- naar €12,50. Een van de redenen om 

de prijs te verhogen was de BTW verhoging van 6% naar 9%.  

 

Om ideeën op te doen voor de uitjes dit jaar en de organisatie hiervan weer zo goed 

mogelijk te laten verlopen heeft Kees Vreeken de chauffeurs en bijrijders, die meewerken 

om de uitjes tot een succes te maken, bij elkaar geroepen. Het voorjaars uitje ging weer 

richting de bollen. Dit is ieder jaar een groot succes. Het zomer uitje ging richting het strand 

en het Westland. En het najaars uitje ging o.a. richting Kinderdijk. De uitjes waren ook dit 

jaar weer een groot succes. De deelnemers konden nauwelijks wachten met het reserveren 

van een plaats in de bus.  

 

Aan alle deelnemers is een brief gestuurd/bezorgd waarin de verhoging van het 

abonnementsbedrag werd bekend gemaakt en ook werd de mogelijkheid van deelname aan 

de uitjes uit de doeken gedaan. De uitjes werden op het prikbord in de Heraut door het jaar 

heen gemeld.  

 

Eind mei ontvingen wij van het St LaurensFonds de toezegging van een sponsorbedrag  

van €1.666,66, naar aanleiding van ons verzoek om sponsoring. Voorwaar een mooie 

financiële ondersteuning.  

 

Begin september ontvingen wij van de Paardestal een donatie van  €2.500,-  En bovendien 

ontvingen wij in deze maand een sponsorbedrag van de Lions Bergschenhoek ter grootte van 

€1.500,-  

 

Van een familie in Berkel ontvingen wij in oktober heel spontaan en als teken van grote 

tevredenheid met de 3B-Bus een bedrag van €350,- Wat een mooie waardering!  

 

Eind oktober hadden we een bijzondere chauffeur op een van onze bussen, te weten onze 

burgemeester Pieter van de Stadt. Hij reed op onze uitnodiging de 75.000e rit.  

 

Op dezelfde dag ontvingen wij van de Rabobank een bedrag van €5.282,- Wij waren ook dit 

jaar weer in de prijzen gevallen van de Rabo Club Support Actie. Met dank aan allen die hun 

stem hadden uitgebracht op de 3B-Bus.   

 

In september hebben we onze vrijwilligersavond gevierd. Het was weer een gezellig 

samenzijn, onder het genot van een drankje en een Chinese maaltijd.  
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In november schonk de Pelgrimshoeve ons een bedrag van €750,- 

 

Dit jaar hebben een paar van de vrijwilligers afscheid moeten nemen van hun partner. Hele 

trieste situaties. Het was goed om met een aantal betrokken collega's de laatste eer te 

bewijzen bij de afscheidsdiensten. Tevens hebben een paar vrijwilligers hun vrijwilligers werk 

bij de 3B-Bus beëindigd, en zijn er ook weer nieuwe vrijwilligers begonnen met hun 

vrijwilligers werk bij de bus.  

 

Dankzij de inzet van alle vrijwilligsters en vrijwilligers was de 3B-Bus ook in 2019 weer in 

staat om heel veel senioren van Lansingerland een groot plezier te doen met het vervoer 

naar de bestemmingen van hun wensen. Bedankt! 

 

Wijnand Pijpers 

Secretaris Stichting 3B-Bus 
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Financieel verslag 2019 

 

Resultaten 2019 

 

In tabel 1 zijn de kosten en baten van 2019 weergegeven en vergeleken met die van 2018. 

Het ledenbestand is in 2019 met circa  5% toegenomen.  Aan het einde van 2019 waren er 

785 deelnemers ingeschreven, waarvan 13 met een collectief contract. Hiervan hebben 725 

de contributie van € 11,46 (excl. BTW) betaald.  Het opschonen van het deelnemersbestand 

is dus weer een aandachtspunt. 

De opbrengst van de ritten van de deelnemers is iets gedaald. Het aantal ritten is een fractie 

gedaald (de verhoging van de BTW bij gelijkblijvend tarief veroorzaakt een daling van 0,5 k€)  

De afname van  de opbrengst van de reclameposters wordt veroorzaakt door het feit dat 

twee adverteerders hebben opgezegd en verschuiving van factuurdatum. 

Het afgelopen jaar hebben we weer een aantal giften ontvangen. Van de Pelgrimshoeve 

ontvingen we € 750, van de Rabobank uit het fonds van de RaboClubactie € 5.282, van de 

Paardestal € 2.500, van de Lionsclub € 1.500 en van het Laurensfonds € 1.666  Verder 

hebben we twee particuliere giften van totaal € 450 ontvangen. Aan fooien van deelnemers 

hebben we ca € 1.500 ontvangen.  

De totale baten zijn 60,3 duizend euro 

 

De lasten zijn in 2019 iets lager dan in 2018. Dat is omdat de kosten voor schades en 

onderhoud iets lager zijn dan in 2018 en ook de afschrijving is lager omdat de bussen al wat 

ouder zijn. 

De totale lasten zijn 51,0 duizend euro. 

 

Hiermee bedraagt de winst 9,3 duizend euro. 

   

 

Begroting 2020 

 

In tabel 1 zijn naast de kosten en baten van 2018 en 2019 tevens de geraamde kosten en 

baten voor 2020 weergegeven. 

Wat betreft de baten kan worden opgemerkt: 

• De opbrengsten van contributies en ritten zullen in 2020 naar verwachting niet veel 

wijzigen.  

• De post collectieve contracten blijft gelijk omdat het contract niet wijzigt 

• Voor de reclame op de bussen wordt uitgegaan van ongeveer dezelfde opbrengst als 

in 2019. 

• Voor de giften is in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige schatting 

aangehouden. Er is nog geen uitzicht op nieuwe donaties 

• Voor 2020 is geen gemeentesubsidie aangevraagd. 
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Wat betreft de lasten is er geen reden om die anders te begroten dan in 2019 is in 

werkelijkheid is uitgegeven. De kosten voor kantoorbehoeften zijn iets lager begroot omdat 

in 2019 een nieuwe computer is gekocht. 

 

Eigen vermogen 

Eind 2019 is er een eigen vermogen van 153,1 duizend euro. De restwaarde van de bussen + 

de reserveringen zou overeen moeten komen met de nieuwwaarde van vier bussen op dit 

moment. Dit is circa 140 duizend euro. Er is dus een reserve. Als de financiën verlopen als 

begroot dan zullen we niet interen op onze reserves.  
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Tabel 1: Financieel overzicht 2018-2020 

 

X  € 1000  SALDO BATEN EN LASTEN BEGROTING 

 2018 2019 2020  
     
BATEN     
Abonnementen deelnemers 6,5 8,3 8,5  
Ritten deelnemers 16,4 15,7 15,5  
Collectief contract 8,3 9,3 9,3  
Uitstapjes 0,6 0,3 0,0  

Reclame op bus 15,5 13,1 13,0  
Giften 10,7 13,6 5,0  
Subsidies 16,0 ---- ----  
     
Totale baten 74,0 60,3 51,3  
     
LASTEN     
 

Huisvesting  2,5  2,6 2,6  
telefoon/internet 1,2 1,2 1,2  
kantoorbehoeften incl. postzegels 0,9 1,3 1,0  
kantine 0,5 0,4 0,4  
 

overige algemene kosten 2,0 1,7 2,0  
bankkosten + rente 0,3 0,3 0,3  
verzekering bussen 9,1 8,8 9,0  
wegenbelasting     
dieselolie 9,1 9,4 9,5  
onderhoud/reparatie 6,5 5,8 6,0  
overige autokosten 0,9 0,3 0,3  
Schades voor eigen rekening 5,1 4,6 5,0  
afschrijving  15,9 14,6 14,0  
 

Uitstapje ----- 0,0 0,0  
     
Totale lasten 54,2 51,0 51.3  
     
WINST  19,8  9,3 0,0  
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Samenstelling bestuur 

 
 
Ad Heintz   voorzitter 
 
Wijnand Pijpers secretaris 
 
Kees Vreeken  penningmeester 
 
Jan van der Burg commissaris rijdend materieel 
 
Eef van der Weide commissaris sponsorcontracten 


