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JAARVERSLAG STICHTING DUINBUS 2021 
 
 
COVID-19 bleef in 2021 – bussen konden wel de weg op 
In 2020 had Stichting Duinbus, zoals iedereen over de hele wereld, te maken met de gevolgen 
van de coronapandemie. De Duinbussen hebben in dat jaar een tijdje niet kunnen rijden.  
Alhoewel we helaas ook in 2021 te maken hadden met het COVID-19 virus, konden de bussen 
gelukkig wel gebruikt worden. Daarvoor waren wel maatregelen nodig, zoals schermen en 
mondkapjes. 
 
Doelstelling 
Stichting Duinbus stelt zich ten doel om de mobiliteit van cliënten van Stichting Topaz en 
cliënten van andere organisaties te bevorderen door middel van het ter beschikking stellen van 
aangepaste vervoermiddelen in het bijzonder 9-persoons Mercedes bussen die tevens 
geschikt zijn voor het vervoer van rolstoelen. Alle bussen hebben een rolstoellift. 
 
Vergaderingen 
In 2021 heeft het bestuur tweemaal vergadert, te weten op 15 juli en 6 oktober. 
 
Bestuur 
In 2021 bestond het bestuur uit de volgende personen: 
de heer D. de Vries, voorzitter 
de heer D.M. van Leenen, secretaris 
de heer A. Gravekamp, penningmeester 
de heer A.W. Reparon, lid 
 
Bestuurlijke ontvlechting 
In de statuten van Stichting Duinbus is o.a. bepaald dat de voorzitter wordt voorgedragen aan- en 
benoemd door de raad van toezicht van Stichting Topaz. Daarnaast is er bij bepaalde handelingen 
vooraf toestemming van de raad van toezicht nodig. 
In onderling overleg is besloten om deze vervlechting van de beide stichtingen te wijzigen. 
Op 20 oktober 2021 heeft de raad van toezicht in zijn vergadering toestemming gegeven tot 
wijziging van de statuten. 
Begin 2022 zullen de statuten worden gewijzigd, waarna Stichting Duinbus (weer) een geheel 
zelfstandige stichting is, overigens met dezelfde doelstelling ten behoeve van de cliënten van 
Stichting Topaz.  
 

Financiële jaarstukken 
De financiële jaarstukken van het jaar 2020 zijn door het bestuur tijdens de vergadering op 
6 oktober 2021 vastgesteld. 
Stichting Duinbus is een financieel gezonde stichting. 
 
Financiële administratie 
Gekoppeld aan de eerdergenoemde ontvlechting tussen Stichting Duinbus en Stichting Topaz 
werd ook de financiële administratie anders georganiseerd. 
De financiële administratie werd tot half 2021 verzorgd door een medewerker van Topaz. Deze 
administratie is overgenomen door de penningmeester en door een daarvoor aangetrokken 
vrijwillige financieel administrateur.  
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Giften 
Naast de vergoedingen voor ritten en uitleen bestaan de inkomsten van Stichting Duinbus uit 
donaties en giften. Wij zijn de gevers hiervoor erg dankbaar. 
Ten behoeve van fondsenwerving is in november 2021 een Nieuwsbrief verstuurd aan de 
contactpersonen van gebruikers van de Duinbussen. 
 
Oud papier 
Op het terrein van Topaz Overduin staat een oud papier container. De opbrengsten van dit oud 
papier komt ten bate van Stichting Duinbus. 
 
Het wagenpark 
In 2021 reden er 9 bussen voor verschillende locaties van Topaz.  
 
Stichting Duinbus verhuurt ook een rolstoelauto (Mercedes Citan). Deze Mercedes biedt plaats 
aan een rolstoelgebruiker, de chauffeur en daarnaast nog 2 zitplaatsen. De auto kan door 
familie gehuurd worden om met een cliënt van Topaz bijvoorbeeld een dagtocht te maken, een 
ziekenhuisbezoek af te leggen of op familiebezoek te gaan. Iedereen die een geldig B rijbewijs 
heeft kan deze auto via het ‘Uitbureau van Topaz’ bespreken.  
 
 
Katwijk, januari 2022 

 
 
 

 
  


