Terugblik 2019:
Stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosch heeft boekjaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van
€ 20.740,-. Totale inkomsten bestonden voor 74% uit donaties en subsidies van betrokkenen en
anderen die de Stichting een warm hart toedragen; 17% uit donaties als gevolg van de inzet van onze
vrijwilligers op evenementen in en rondom Den Bosch, zoals bijvoorbeeld de Margriet Winterfair en
Aïda Musical en 9% uit donaties van reizigers die gebruik hebben gemaakt van een van de 2 gratis
buslijnen waarmee de Blauwe Engelen bezoekers naar het centrum van de stad vervoeren.
Vergelijking budget 2019:
Door de hoger dan verwachte inkomsten voor de diensten van de Blauwe Engelen op evenementen
enerzijds en de lager dan verwachte kosten voor o.a. i) de kleding van vrijwilligers en ii) kosten voor
promotiemateriaal, iii) kosten voor mobiele telefoon abonnementen, door gunstigere afspraken met
leveranciers, anderzijds, werd het boekjaar met een positief resultaat afgesloten.
Vooruitblik 2020:
Stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosch heeft een gezonde financiële positie als gevolg van prudent
financieel bestuur. Voor boekjaar 2020 verwacht de Stichting een break even resultaat, op basis van
een totale begroting die c. 20% lager zal liggen dan de begroting van 2019. Belangrijkste reden voor
deze lagere begroting is het feit dat in 2019 de Blauwe Engelen (letterlijk) in een nieuw jasje zijn
gestoken om de zichtbaarheid en uniformiteit van onze vrijwilligers te vergroten. Daarnaast worden
de heronderhandelde (lagere) kostenniveaus uit 2019 voor met name promotiemateriaal als
uitgangspunt genomen voor de kosten van 2020. De liquide middelen die zijn opgebouwd in de
afgelopen jaren hopen wij in het komend boekjaar grotendeels aan te wenden voor i) de aanschaf
van nieuwe elektrische bussen, in samenspraak met betrokkenen van de Stichting en ii) opleiding
voor onze vrijwilligers over kennis van de stad en vaardigheden voor het uitvoeren van de
werkzaamheden. Hiervoor is een reservering opgenomen in de balans. De elektrische bussen dienen
een toekomstbestendige opvolger te worden van de huidige, kostbare Diesel busjes, die op dit
moment worden gehuurd. Tevens beoogt de aanschaf van de nieuwe bussen gepaard te gaan met
een substantiële en structurele verlaging van de maandelijkse vervoerskosten.
Op deze manier wil de Stichting in de toekomst op een duurzame manier blijven bijdragen aan het
gastvrij verwelkomen van bezoekers aan het mooie Den Bosch.

