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ANBI gegevens          (versie 24-10-2021) 

De Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden-Rozendaal is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
ALGEMENE GEGEVENS 
 
Naam   Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden-Rozendaal (PlusBus Rheden-Rozendaal) 
Rechtsvorm  Stichting 
Opgericht   9 februari 2011   
Fiscaal nummer (RSIN) 851165977 
Kamer van Koophandel 54108519 
 
Correspondentieadres Worth Rhedenseweg 55, 6991 DW  Rheden 
E-mailadres:   secretaris@plusbusrhedenrozendaal.nl 
    info@plusbusrhedenrozendaal.nl 
 
DOELSTELLING STICHTING 
Het doel van de stichting is  
a. het doen verzorgen van vervoer, van deur tot deur, voor inwoners van de gemeenten Rheden en 
Rozendaal en omringende gemeenten die 55 jaar of ouder zijn en moeite hebben met het gebruik maken van het 
reguliere openbaar vervoer of, ongeacht hun leeftijd, een functiebeperking hebben en/of rolstoelgebruiker zijn.  
b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 
 
BESTUUR en samenstelling 
De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van drie of 
meer bestuurders. Het bestuur stelt met algemene stemmen het aantal bestuursleden vast.  
Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn. 
 
Per 22 oktober 2021 wordt het bestuur gevormd door 
 
dhr. J.W.J. Huurman  Velp   voorzitter 
dhr. C.M. Baars   Rozendaal secretaris 
dhr. B. Kersten   Rheden  2

e
 secretaris 

dhr. K. van Oosterom  Rheden  penningmeester 
mevr. M.L. Kooij   Rheden   2

e
 penningmeester 

 
Naast het bestuur zijn er ruim 40 vrijwilligers actief als ondermeer chauffeurs en planners, medewerkers voor 
data-beheer, website, noodtelefoon, etc. De meesten van hen als chauffeur. 
 
VERSLAG ACTIVITEITEN 
Vrijwilligers vormen de basis voor het mogelijk maken van de activiteiten van de stichting. Zij verbinden zich voor 
minimaal één dagdeel per week. Bestuurs- en coördinerende leden besteden aanmerkelijk meer uren per week. 
De activiteiten bestaan uit het besturen van de stichting, het plannen van de gevraagde ritten, het vervoer van 
de cliënten en het onderhoud van het wagenpark. Het wagenpark bestaat uit een tweetal bussen, een combi-
auto en een personenwagen. De bussen en combi-auto zijn voor rolstoelvervoer met voorzieningen aangepast.  
Van de activiteiten wordt verslag gedaan in het jaarlijks op de website gepubliceerd secretarieel jaarverslag. 
 
BELEIDSPLAN 
Het beleidsplan is gebaseerd op de perspectiefnota 2020-2023 van 15 mei 2019. Het beoogt de PlusBus als 
zelfstandige en onafhankelijke vrijwilligersorganisatie de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van 
oudere inwoners en inwoners met een beperking uit de gemeentes Rheden en Rozendaal te bevorderen. 
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Bij het gebruik van het vervoer staat vervoer van deur tot deur op individuele basis voor deze doelgroep voorop. 
Met het vervoer beoogt de stichting invulling te kunnen (blijven) geven aan de toenemende vraag van inwoners 
naar laagdrempelig en fijnmazig vervoer op korte afstand. 
 
BELONINGSBELEID 
Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten worden, onder overlegging van de 
nodige bescheiden, op declaratiebasis vergoed. 
 
FINANCIEEL VERSLAG 
Het financieel jaarverslag  (met toelichting) wordt na behandeling en goedkeuring door het bestuur evenals het 
secretarieel (jaar)verslag jaarlijks op de website gepubliceerd.  
 
VOORGENOMEN BESTEDINGEN 
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld waarin de voorgenomen exploitatie met de voorgenomen bestedingen 
van het daaropvolgend jaar wordt aangegeven.  
Deze begroting wordt telkens geagendeerd en behandeld in de najaars(bestuurs)vergadering. 
 
 


