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  OVer ons_ 
 
Stichting OV in Nederland is in 2020 opgericht en heeft ten doel “het 
bevorderen van de kennis over en bekendheid met het openbaar vervoer 
in met name, maar niet beperkt tot, Nederland”. 
Ten behoeve van het bereiken van onze doelstelling exploiteren wij het 
in 2008 opgerichte forum ovinnederland.nl en de OV in Nederland Wiki 
(wiki.ovinnederland.nl). 
 
Op ons forum faciliteren en stimuleren wij discussies en het delen van 
ervaringen over het openbaar vervoer en de openbaar vervoer-hobby. 
Ook bieden wij hier een vraagbaak aan waar OV-reizigers vragen kunnen 
stellen en op weg geholpen kunnen worden. 
 
Met onze wiki faciliteren en stimuleren wij het aanbieden van feitelijke 
informatie over het openbaar vervoer. In de loop der jaren is deze wiki 
uitgegroeid tot een immens naslagwerk waarin een schat aan informatie 
over historische ontwikkelingen van lijnennetten en dienstregelingen is 
opgenomen, maar ook algemene achtergrondinformatie over het 
openbaar vervoer. 
 
Onze stichting kent geen winstoogmerk en voorziet middels advertenties 
op ons forum en donaties in de inkomsten die benodigd zijn voor 
instandhouding en eventuele uitbreiding van de digitale infrastructuur 
voor onze websites. 
 

  OVer dit jaarverslag_ 
 
Voor je ligt het eerste jaarverslag van de stichting OV in Nederland. In dit 
jaarverslag lees je over onze activiteiten en financiële situatie in het 
eerste, verlengde, boekjaar dat liep van oktober 2020 tot december 
2021. 
Ook geven we een doorkijkje naar het nieuwe boekjaar 2022 qua 
activiteiten en financiën. 
 



  Het bestuur_ 
 
Met de oprichting van de stichting op 20 oktober 2020 is tevens het 
eerste bestuur aangetreden. Op het moment van schrijven van dit 
jaarverslag is de samenstelling van het bestuur nog ongewijzigd: 
 
Voorzitter  Geert 
Secretaris  Daniel 
Penningmeester Webguy 
Algemeen  Regenmaker 
Algemeen  Daantje 
 
Naast het bestuur kent de stichting de commissies forumbeheer 
(Zugführer, DPDelft, Tom024) en wikibeheer (Milco en Regenmaker). Het 
technisch beheer wordt door het bestuur verzorgt. 
 

  OVer het afgelopen boekjaar_ 
 
De eerste kwartalen van het boekjaar stonden vooral in het teken van 
het inrichten van de organisatie van de stichting, zoals het verdelen van 
de taken binnen het bestuur, het aanvragen van een bankrekening en 
het overzetten van de contracten naar de stichting. Aan het einde van 
Q1 2021 waren de server, advertenties en mail overgezet naar de 
stichting. De domeinnaam volgde in verband met de vervaldatum van het 
contract pas in Q2 2021. Vanaf het tweede kwartaal bieden we tevens 
de mogelijkheid aan gebruikers van forum en wiki om te doneren aan de 
stichting. Daarbij was het afkopen van de vertoning van advertenties op 
het forum eveneens een optie. 
 
De kosten voor de notaris en de kamer van koophandel leidden in Q4 
2020 tot bovengemiddelde kosten. Over het volledige verlengde 
boekjaar lagen de inkomsten echter hoger dan begroot. 
Dit gold zowel voor de inkomsten via Adsense (ondanks afgekochte 
advertenties) als de donaties. Zo’n 20-25 personen doneerden meer dan 
begroot. 



Kosten voor de bankrekening vielen lager uit dan begroot, maar er was 
wel een onvoorziene kostenpost door het moeten aanvragen van 
eHerkenning t.b.v. de aangifte van BTW en omzetbelasting. 
Op meerdere momenten in het boekjaar werd daarnaast de 
advertentieweergave stopgezet wegens teveel ongeldig verkeer, 
waardoor inkomsten zijn misgelopen. 
 
In de balans en resultatenrekening tref je alle details van inkomsten en 
uitgaven aan. 
 

  Doorkijkje naar 2022_ 
 
Voor 2022 zijn de inkomsten begroot op een gelijk niveau als in 2021. 
Echter was op het moment van begroten nog niet bekend dat door 
Google teveel ongeldig verkeer was vastgesteld, waardoor ons Adsense 
account is gesloten. Hierdoor is een aanzienlijk deel van de potentiële 
inkomsten voor 2022 weggevallen. 
 
Hogere bankkosten zorgen daarentegen wel voor extra kosten, de 
prijsstijging voor de techniek is slechts minimaal. De begroting laat echter 
slechts minimale ruimte voor uitbreiding of het opbouwen van reserves. 
Daarmee is het trekken van adverteerders en donateurs een van de 
belangrijkste actiepunten voor het nieuwe boekjaar. 
 
De details over het huidige boekjaar tref je aan in de begroting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Balans per 31 december 2021_ 
 

 31 dec 2021 31 okt 2020 
Activa   
Liquide middelen - ING € 1.706,00 € 1.857,53 
Debiteuren - Omzetbelasting € 8,00  

Totaal € 1.714,00 € 1.857,53 
   
Passiva   
Eigen Vermogen € 1.714,00 € 1.435,00 
Te betalen bedragen € - € 422,53 

Totaal € 1.714,00 € 1.857,53 
 
 

  Resultatenrekening 2020/2021_ 
 

 Totaal 
Omzet  
Google Adsense € 440,65 
Donaties € 416,04 
Subsidies € 24,20 

Totaal omzet € 880,89 
  
Kosten  
Eenmalige opstartkosten € 357,88 
Serverkosten € 628,08 
Bankkosten € 51,82 
Overig € 42,35 

Totaal kosten € 1.080,13 
  
Resultaat € (199,24) 

 
 



  Toelichting en verantwoording_ 
 
De balans en de resultatenrekening vertegenwoordigen het verlengde, 
eerste boekjaar van Stichting OV In Nederland, lopend van 31 oktober 
2020 tot 31 december 2021.  
Dit verlengde boekjaar had een licht negatief resultaat, voornamelijk 
voortkomend uit de opstartkosten die nodig waren voor het officieel 
opstarten van een stichting: notariskosten, aanmelden bij de Kamer van 
Koophandel en het openen van een bankrekening. Voor deze kosten 
hebben de voorlopers van de stichting kapitaal opgebouwd, waarmee 
deze kosten kunnen worden gedekt en wat geldt als algemene reserve. 

Subsidies 
Voor het aanvragen van de eHerkenning voor het uitvoeren van BTW 
aangifte wordt vanuit RVO subsidie verleend om deze kosten te 
verlagen. 

Eenmalige opstartkosten 
Zoals hierboven vermeld, de kosten voor het officieel opstarten van een 
stichting: notariskosten, aanmelden bij de Kamer van Koophandel en 
het openen van een bankrekening 

Overig 
De kosten voor het aanvragen van de eHerkenning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Begroting 2022_ 
 

 Totaal 
Inkomsten  
Adsense € - 
Donaties € 700,00 
Overige adverteerders € 50,00 
Affiliate € 50,00 

Totaal € 800,00 

  
Uitgaven  
Techniek  
Server € 475,00 
Overig (domein, email, etc.) € 40,00 
  
Overig  
Bankrekening € 156,00 
eHerkenning (incl. subsidie) € 25,00 
Onvoorzien € 25,00 

Totaal € 721,00 

  
Resultaat € 79,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Contact- en bankgegevens_ 
 
Stichting OV in Nederland is statutair gevestigd te Amersfoort en 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 84646123. 
 
Postadres: 

Stichting OV in Nederland 
Prinses Julianaplein 36 
3817 CS Amersfoort 

 
Mail en website: 

bestuur@ovinnederland.nl 
over.ovinnederland.nl 

 
Bankrekening: 

NL14 INGB 0009 4182 74 t.n.v. Stichting OV in Nederland te Amersfoort 
 

BTW-nummer: 
NL861747732B01 


