Hierbij het jaarverslag van de
Stichting Roltours, voorheen Stichting
Vrienden van Bewoners en Patiënten van het
Verpleeghuis Zoetermeer.

Fiscaal nummer
Inschrijfnummer KVK
Website

8045 67 578
41153577
www.roltours.nl

Het bestuur bestond op 31 december 2020
uit de volgende personen:
Vacant
- voorzitter
Pieter Pegtel
- 1e secretaris
Paula den Broeder
- 1e penningmeester
Jos de Bleyser
- 2e penningmeester
Het bestuur kan gelukkig rekenen op de inzet
van veel vrijwilligers.

Doelstelling
Het, met een aangepaste rolstoelbus,
vervoeren van cliënten/bewoners van
intramurale voorzieningen in Zoetermeer, voor
bezoek aan familie en voor uitstapjes, alsmede
voor vervoer naar en van een vakantieadres.
Het gaat uitsluitend om vervoer ten behoeve
van recreatieve doeleinden.

Beleidsplan
Het beleid van Roltours is, om voor een
redelijke prijs de cliënten/bewoners veilig en
comfortabel vervoer aan te bieden.
Dit heeft nu en de komende jaren de hoogste
prioriteit van het bestuur van de Stichting.

Beloningsbeleid
Roltours werkt louter met vrijwilligers die geen
enkele beloning en/of tegemoetkoming
ontvangen.

Contactgegevens
De planners aan de balie van Vivaldi zijn
aanwezig op maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Verpleeghuis Vivaldi
Brechtzijde 45
2725 NR Zoetermeer
Telefoonnummer: 079-7122095

Resultaten overzicht 2020
verlies en winst
debet
credit
€
€
Ritbijdragen
donaties/giften
rente
vrijval reservering
fooien chauffeurs
brandstof
kosten tankpas
reparaties en onderhoud
verzekeringen
kosten betalingsverkeer
website/telefoonkosten
corona maatregelen

3.210,90
100,00
5.00
2.400.00
31,00
1.112,72
57,36
868.85
4.224,38
155,38
66,09
157,26

nadelig saldo 2020

totalen

895,14

6.62,04

6.642,04

Algemene gegevens 2020
Kilometerstand op 1 januari
Kilometerstand op 31 december

148.394
154.627

gereden kilometers in 2020
aantal ritten
ritbijdragen
€
gemiddelde aantal km per rit
gemiddelde opbrengst per rit €
gemiddelde opbrengst per km €

6.233
590
3.211
10.547
5,4424
0,5159

gekochte brandstof 2020
getankte liters
gemiddelde prijs per liter
gemiddelde verbruik

€

1.113
869
€
1,281
1 op 7,1611

.Zoals alle bedrijven, verenigingen en
stichtingen ontkwam ook Roltours niet aan de
negatieve gevolgen van corona.
Veel minder ritten, nauwelijks uitstapjes en dus
ook geen inkomsten.
Wel prijzen wij ons gelukkig met onze
chauffeurs, die ondanks de mogelijke risico’s
bleven aanbieden om ritten te verzorgen.

januari 2021
Paula den Broeder
penningmeester

