Middels onderstaande toelichting geven we op hoofdlijnen achtergrond bij de financiële resultaten van Stichting
Gastvrij ’s-Hertogenbosch (“de Stichting”) in boekjaar 2020. Alle details op individueel grootboek-/
rekeningniveau zijn beschikbaar en op te vragen via de penningmeester.
Terugblik 2020:
De Stichting heeft 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 21.901,-. Totale inkomsten bestonden voor
82% uit donaties en subsidies van betrokkenen en anderen die de Stichting een warm hart toedragen; 16% uit
donaties als gevolg van de inzet van onze vrijwilligers op evenementen in en rondom Den Bosch, o.a. de
Bossche Zomer en 2% uit donaties (enkel maand maart) van reizigers op de hop-on-hop-off bussen.
Vergelijking budget 2020:
Het behoeft geen toelichting dat 2020 voor de Stichting geheel anders is verlopen dan verwacht.
Onze activiteiten waren nagenoeg nihil. Financieel was het echter een goed jaar. Dit komt doordat de
inkomsten hoger waren dan verwacht en de uitgaven veel lager dan verwacht.
Belangrijkste conclusies :
Inkomsten:
• Alle toegezegde donaties en subsidies zijn ontvangen;
• De bussen hebben in 2020 maar één maand gereden, daardoor waren de inkomsten van donaties
van reizigers lager dan begroot;
• Inkomsten uit evenementen waren hoger dan verwacht, doordat onze vrijwilligers pre-corona
(jan/feb 2020) nog hebben kunnen assisteren bij diverse events én in de zomer begeleiding konden
bieden bij ruim 20 voorstellingen van de Bossche Zomer.
Kosten:
• We kunnen concluderen dat de kosten voor ‘de organisatie’ op orde zijn: de verzekeringen,
abonnementen en kosten tbv ICT zijn kritisch bekeken en hierop kunnen geen besparingen meer
worden gerealiseerd, zonder dat het impact heeft op de activiteiten van de Stichting.
• Toen in maart 2020 corona uitbrak heeft de Stichting meteen geschakeld met de verhuurder van de
bussen. Miv 1 april is de huur van de bussen gehalveerd en miv 1 augustus is deze volledig stop
gezet. Dit heeft een zeer grote besparing opgeleverd.
Voor al het voorgaande aan inkomsten- en kostenzijde geldt: hetgeen de Stichting niet heeft hoeven
aanwenden voor ‘de operatie’ is apart gezet tbv de aanschaf van de elektrische bussen in 2021. Daarnaast
heeft de Stichting in 2020 € 73.000,- als sponsoring tbv aanschaf elektrische bussen opgehaald. Deze gelden
zijn rechtstreeks op de balans geboekt (naar spaarrekening) onder Reservering elektrische bussen, tezamen
met voornoemde dotatie en dotaties uit voorgaande jaren.
Vooruitblik 2021:
Stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosch heeft een gezonde financiële positie als gevolg van prudent financieel
bestuur. Voor boekjaar 2021 verwacht de Stichting een break-even resultaat. Hoe 2021 werkelijk gaat uitvallen,
hangt voor een groot deel van Covid-19 af: wanneer mogen onze Blauwe Engelen weer ‘de straat op’ en/of
ondersteunen bij evenementen? Welke evenementen kunnen er plaatsvinden in 2021? Wanneer kunnen we
de nieuwe elektrisch bussen in gebruik nemen (leveringsissues met chips). In onze begroting houden wij er
rekening mee dat we onze activiteiten kunnen opstarten vanaf 1 juli.
Aanschaf elektrische bussen
In de eerst helft van 2021 hoopt de Stichting over te kunnen gaan tot aanschaf van 2 volledig elektrische
Volkswagen e-Crafter bussen. Hieraan is een periode van enkele jaren aan voorbereiding vooraf gegaan: er is
met diverse deskundigen kritisch gekeken naar de technische en financiële aspecten van het plan. Tevens is er
gespaard en hebben we een fors bedrag aan sponsoring verzameld. Met de aanschaf van de bussen maken we
een zeer weloverwogen en grote stap naar een toekomst waarin we als Stichting op een duurzame manier
bijdragen aan het gastvrij verwelkomen van bezoekers aan het mooie Den Bosch.

