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STICHTING DUINBUS 

BELEIDSPLAN 2020-2025 

 
Vooraf 

Het beleidsplan van de Stichting Duinbus omvat een overzicht van de doelstellingen en 
activiteiten van de stichting.  
Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling. 

Namens het bestuur van de Stichting Duinbus: 

Dirk de Vries, 
voorzitter. 

 

1. Profiel van Stichting Duinbus 

De Stichting Duinbus richt zich op het vervoeren van cliënten van Stichting Topaz, gevestigd 
te Leiden.  

De Stichting Duinbus is opgericht en notarieel geregistreerd op 4 mei 1979. De statuten van 
de stichting zijn op 30 december 2008 gewijzigd. 

Bedragen die aan de Stichting beschikbaar worden gesteld bereiken hun doel. De 
organisatie is klein en slagvaardig.  

2. De doelstelling en activiteiten 

De doelstelling 

De stichting Duinbus heeft als doel het bevorderen van de mobiliteit voor cliënten van Topaz. 
Topaz is een zorgorganisatie met 5 woonzorgcentra, 3 verpleeg- en behandelcentra en een 
revalidatie- en zorghotel in de regio Leiden en Duin- en Bollenstreek. 
 
Hiertoe worden aangepaste vervoermiddelen ter beschikking gesteld (auto’s en autobussen). 
Deze worden ook voor cliënten van andere (soortgelijke) organisaties ter beschikking gesteld 
tegen een kleine vergoeding. 

De stichting tracht haar doel te bereiken met alle wettige middelen, welke naar het oordeel 
van haar bestuur tot het bereiken van haar doel bevorderlijk kunnen zijn. 
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De stichting heeft geen winstoogmerk. 

De activiteiten 
 
Stichting Duinbus beschikt over 9 bussen, die verspreid over de Topaz-locaties worden 
ingezet.  
De gebruikers zijn: 
▪ bezoekers van de Dagbehandeling/Ontmoetingscentrum Dementie (OCD)  op de locaties 

Overduin en Overrhyn 
▪ cliënten van de locaties Overduin, Overrhyn, Lakenhof, Haagwijk en Munnekeweij 
▪ cliënten van andere zorgaanbieders in de regio (Raamwerk, Salem). 
 
De bussen worden bestuurd door: 
▪ vrijwilligers 
▪ medewerkers van locaties. 
De chauffeurs dienen, naast een rijbewijs,  in het bezit te zijn van een geldig 
rijvaardigheidscertificaat. De training hiervoor wordt door Topaz gefaciliteerd. 
 
De bussen worden gebruikt voor: 
▪ ophalen en thuisbrengen van de bezoekers van de Dagbehandeling/OCD 
▪ recreatieve doeleinden cliënten, georganiseerd door één van de locaties van Topaz 
▪ recreatief doeleinde individuele cliënt, op verzoek van familie of vertegenwoordiger 
▪ vervoer van en naar een andere locatie, tandarts, ziekenhuis ed.  
Hiervoor betalen de verschillende locaties van Topaz een jaarlijks af te spreken vergoeding 
aan Stichting Duinbus. Deze vergoeding wordt o.a. besteed aan verzekering, 
wegenbelasting, brandstof, afschrijving en onderhoud. 
 
Bedrijfsvoeringsactiviteiten zijn belegd bij verschillende afdelingen van Topaz (coördinatie, 
planning, financiële administratie). 

3. Werving van fondsen 

Naast de vergoedingen voor ritten en uitleen bestaan de inkomsten van Stichting Duinbus 
uit: 
▪ subsidies, giften en donaties 
▪ erfstelling of legaten 
▪ opbrengsten oud papier. 
Het beheer van het vermogen ligt bij het bestuur van de Stichting Duinbus. De 
bestedingsdoeleinden zijn aanschaf van bussen en exploitatie ervan (onderhoud, wettelijke 
verplichtingen etc.). 

4. Beheer van middelen 

De middelen van de Stichting worden beheerd door de Stichting Duinbus.  

5. Besteding van middelen 

De bestedingsdoeleinden zijn uitsluitend gericht op het in bedrijf houden van aangepaste 
persoonsbussen en de vervanging daarvan. 

6. Rechtsvorm, inschrijving, jaarverslagen en contactgegevens 

De Stichting Duinbus is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder dossiernummer 41165668 (RSIN 803880698). 



 
3 

 

Het correspondentieadres luidt Nachtegaallaan 5, 2225 SX Katwijk. De stichting is 
telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer van de voorzitter, te weten: 06-45767559. 

Aan (de leden van) het bestuur wordt geen bezoldiging toegekend. De bestuursleden 
ontvangen (indien van toepassing) een vergoeding voor gemaakte onkosten (reiskosten). 

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door: 
de heer D. de Vries, voorzitter 
de heer D.M. van Leenen, secretaris 
de heer A. Gravekamp, lid 
de heer A.W. Reparon, lid 

De stichting publiceert jaarlijks haar balans en exploitatierekening uitsluitend via de website 
www.topaz.nl. 

❖❖❖ 
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