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1. Inleiding
Stichting Taxus Taxi biedt een gratis taxussnoeisel ophaaldienst aan. Mensen die hun vers gesnoeide
taxussnoeisel willen laten ophalen kunnen hiervoor Stichting Taxus Taxi benaderen. Het snoeisel dat
Taxus Taxi inzamelt wordt door de medische industrie gebruikt voor productie van de stof 10deacetyllbaccatin III. Dat een belangrijk bestanddeel is in de veel voorkomende chemotherapieën.
Stichting Taxus Taxi ontleend haar bestaansrecht aan hetgeen donateurs de stichting ‘gunnen’. Taxus
Taxi vraagt namelijk om de gunst het taxussnoeisel als donatie aan de stichting mee te geven. Om deze
gunfactor te creëren/ behouden maakt Taxus Taxi het haar donateurs zo gemakkelijk mogelijk.
Daarnaast is het beleid gericht op een zestal ideële doelen:
1. Het strijden tegen kanker;
2. Het bieden van een aangename en nuttige ‘dagbesteding’ aan mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt;
3. Het bijdragen aan de reductie van afvalstoffen;
4. Het stimuleren van het bewustzijn bij burgers richting afvalscheiding in het algemeen;
5. Het bieden van een mogelijkheid om op een zeer toegankelijke manier deel te nemen in de
strijd tegen kanker;
6. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het jaarverslag van Stichting Taxus Taxi bestaat uit:
- Een overzicht van het afgelopen jaar m.b.t. organisatie, activiteiten en financiën;
- Een staat van baten en lasten over het jaar 2019;
- Een begroting met bestedingen voor 2020 inclusief toelichting.
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2. Organisatie
2.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Stichting Taxus Taxi is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd onder
nummer 63438534. De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting Taxus Taxi en is gevestigd te
Boxmeer aan Erflanden 4, 5831ZA.
2.2. Juridische structuur
Stichting Taxus Taxi is een zelfstandig opererende stichting.
2.3. Samenstelling bestuur
Voorzitter
: dhr. Frank van Dalen
Secretaris
: dhr. Jeroen Stam
Penningmeester
: dhr. Henk Cuijlenburg
2.4. Activiteiten bestuur
Het bestuur van de stichting belegt eenmaal per jaar een beleidsvergadering, waarin het gevoerde
beleid en eventuele aanpassingen, voor het komende jaar worden besproken.
In het eerstvolgende beleidsoverleg worden de navolgende punten besproken:
- te verrichten werkzaamheden;
- promotionele activiteiten van de stichting;
- samenwerking met gemeenten;
- samenwerking met hoveniers;
- samenwerking met afvalinzamelaars en afvalverwerkers;
- (her)benoeming van het bestuur;
- Vaststelling van de jaarrekening 2019.
2.5. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur zetten zich op vrijwillige basis in voor de stichting. Zij ontvangen geen
bezoldiging of vergoeding voor verrichte werkzaamheden.
2.6. Wijze van benoeming en zittingsduur bestuur
In de statuten van de stichting is bepaald dat bestuursleden een zittingsduur van 4 jaar hebben. Na
aftreding is desgewenst een bestuurslid opnieuw herbenoembaar.
2.7. ANBI status
Stichting Taxus Taxi is door de landelijke belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), waardoor giften, schenkingen en nalatenschappen onder een gunstig fiscaal regime
(meestal een vrijstelling) vallen.
2.8. Personeel
Medewerkers van Taxus Taxi zijn seizoensgebonden krachten zoveel als mogelijk worden mensen
geworven met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat veelal om krachten die om welke reden dan
ook moeilijker aan een baan komen. De intentie van de stichting is, dat het werken bij Taxus Taxi een
opstap is naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.
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3. Verslag bestuur
Bij een terugblik op het jaar 2019, kijkt de stichting wederom met trots terug op de grote
hoeveelheid taxussnoeisel dat ze samen met de donateurs heeft weten in te zamelen. De
gezamenlijke hoeveelheid was goed voor meer dan 3.000 chemotherapieën. Dit snoeisel werd
ingezameld in de periode van begin juni tot eind augustus.
Onderstaande paragrafen zijn uitgewerkt op basis van de “Staat van baten en lasten” welke terug te
vinden is op pagina 8.
3.1. Uitgaven besteed aan doelstellingen
Indirect houden alle kosten verband met het behalen van de doelstellingen. Desondanks wordt er
een onderscheid gemaakt in kosten die direct toe te kennen zijn aan de inzameling van het
taxussnoeisel en kosten waarbij dit niet het geval is.
Evenals in andere jaren bestonden in 2019 de kosten voor Stichting Taxus Taxi voornamelijk uit de
kosten die gemaakt moeten worden voor het verlenen van de service, wat wil zeggen de inzameling
van taxussnoeisel.
Om de inzameling op een zo efficiënt mogelijke manier te doen zijn mensen en middelen nodig. De
kosten worden gemaakt voor het inplannen, coördineren en aansturen van de planningen, de
bezetting van het service centrum, de chauffeurs die het snoeisel ophalen, de voertuigen waar zij
mee rijden en de verpakkingsmiddelen voor het snoeisel. In totaal is dit in 2019 een post van €
153.085,--.
3.2. Fondsenwerving
Een onderdeel van de inzameling van het snoeisel is de bekendmaking ervan. Men moet namelijk
weten hoe deel te kunnen nemen aan de inzameling en überhaupt hebt bestaan ervan. Hierin werkt
de stichting samen met gemeenten, hoveniers, bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere
organisaties. Door de samenwerking met gemeenten is Taxus Taxi in staat tegen geringe kosten de
publiciteit te behalen. Hiermee is ze voor een groot deel voorzien van de bekendmaking. Daarnaast is
sociale media een belangrijk kanaal voor de stichting en verspreid ze zelf kort voor het seizoen
binnen het werkgebied folders onder mensen die in het bezit zijn van een taxushaag om hen op de
inzameling te attenderen. De hiervoor gemaakte kosten komen in 2019 op € 631,-3.3. Huisvesting- en kantoorkosten
Stichting Taxus Taxi heeft tijdens het taxusseizoen een eigen service center. Iedereen die een
afspraak wil maken om zijn/ haar taxussnoeisel op te laten halen komt hier binnen. De afspraken
worden telefonisch, per mail of via de website doorgegeven. Voor de huisvesting van het service
center heeft Taxus Taxi zich aangesloten bij een stichting die jong ondernemerschap huisvest en
stimuleert. Tegen een tarief zonder winstmarge kan Taxus Taxi hier kantoor houden. Daarnaast
vallen in deze categorie kosten voor telefonie, website hosting en onderhoud. Voor 2019 komt het
totaal van deze kosten op 9.126,-- (deze kosten zijn gedeeltelijk ook opgenomen in de ‘uitgaven
besteed aan de doelstelling’)
3.4. Vergoeding ingekocht snoeisel
Sinds enkele jaren is de vraag naar taxussnoeisel en de prijs ervan instabiel. Er is daarom voor
gekozen geen vergoeding te verstrekken aan gemeenten, hoveniers en andere partners voor het
aangeleverde snoeisel. Ook voor de komende jaren is de verwachting niet dat deze vergoeding terug
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zal komen. Wanneer de markt zich stabiliseert kan een vergoeding weer in overweging worden
genomen.
3.5. Rentelasten en soortgelijke kosten
Voor de groei die de stichting wilde bewerkstelligen is ze in 2016 een lening aangegaan. De rente
kosten voor deze lening en bancaire kosten bedroegen in 2019 € 10.297,--.
3.6. Algemene kosten
Onder de algemene kosten vallen zaken als accountantskosten, advieskosten, verzekeringen, kosten
loonadministratie, abonnementen en overige kleine uitgaven. In totaal is binnen de algemene kosten
een bedrag van € 10.583,-- uitgegeven.
3.7. Afschrijvingen
Aan afschrijvingen had Taxus Taxi in 2019 een totaal van € 5.520,-- voor immateriële vaste activa en €
10.887,-- voor materiële vaste activa.
3.8. Overzicht en samenvatting cijfers 2019
De totale baten in 2019 bedroegen € 199.335,-- dat is € 17.563,-- minder dan in 2018.
De totale lasten in 2019 bedroegen € 192.186,-- dat is € 14.422,-- minder dan in 2018
De stichting heeft daarmee een positief resultaat van € 7.149,--.
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4. Begroting 2019
De ultieme droom voor een stichting als Taxus Taxi is dat de ziekte kanker als dodelijke ziekte tot het
verleden behoort. Deze droom wordt stukje bij beetje meer werkelijkheid. Steeds meer mensen zijn
te behandelen en te genezen. Daar draagt de stichting graag aan bij middels de inzameling van
taxussnoeisel. De inzameling blijft in ontwikkeling en wordt elk jaar een stukje efficiënter.
Financieel gezien is de stichting hoopvol voor de toekomst. Desondanks blijven uitgaven zo beperkt
als mogelijk. Voor 2020 zijn er bijvoorbeeld voor het eerst geen nieuwe Taxus Taxi Tassen en zeilen
besteld. In plaats daarvan worden hoeveelheden tassen terug ingenomen en weer afgeleverd bij
uitgiftepunten.
Een ander punt van invloed zijn de weersomstandigheden. Door de aanhoudende droogte loopt het
neerslagtekort steeds verder op. Hierdoor groeien planten en bomen slecht, waaronder dus ook de
taxus. De opbrengst per adres zal hierdoor lager liggen en veel mensen zullen de haag niet snoeien.
Door het werkgebied uit te breiden kan Taxus Taxi dit gedeeltelijk opvangen. Dit heeft echter ook tot
gevolg dat de kosten voor het ophalen verder oplopen.
De totale baten voor 2020 worden begroot tussen de € 210.000,-- en € 250.000,--. Dit zal met name
bepaald worden door de hoeveelheid aangeboden snoeisel.
De totale lasten worden voor 2020 worden begroot tussen de 200.000,-- en 225.000,--.
4.1. Uitgaven besteed aan doelstellingen
Ook in 2020 zullen er een aantal kleine optimalisaties worden doorgevoerd die het totale proces
efficiënter maken. Zo stuurt de stichting aan op het maken van afspraken via de website. Dit geeft
het service center ruimte om meer afspraken te verwerken. Daarbij is de bezetting dit jaar lager dan
anders. Verder zullen de systemen worden geüpdatet en wordt het reinigingsproces verder
gefinetuned.
De totaal verwachte uitgaven aan de doelstelling worden geprognotiseerd op een bedrag tussen de €
170.000,-- en € 190.000,-4.2. Fondsenwerving
Stichting Taxus Taxi zal zich dit jaar richten op sociale media. De taxusinzameling is nog niet onder
iedereen bekend. Dit is echter nodig om haar inzameling zo efficiënt mogelijk te maken. Het bied
namelijk meer mensen op een kleiner gebied de mogelijkheid deel te nemen.
Verder zal de stichting in samenwerking met haar partners de publiciteit op zoeken. De totale kosten
voor fondsenwerving wordt begroot op € 1.500,-- tot 3.000,--

4.3. Huisvesting- en kantoorkosten
Taxus Taxi blijft gehuisvest bij Stichting Nestwerk. Daarnaast zullen er enkele aanpassingen gedaan
moeten worden aan het dashboard, de website en wordt het systeem geüpdatet. De totale kosten
voor huisvesting en kantoor worden begroot op een bedrag tussen de € 8.500,-- en € 10.000,-4.4. Rentelasten en soortgelijke kosten
De rentelasten voor de lening die Taxus Taxi is aangegaan bedragen circa € 10.000,--
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4.5. Overige kosten
Voor overige zaken als gereedschappen, beurskosten, website, werkkleding, etc. Deze worden
begroot op een bedrag tussen de € 10.000,-- en € 12.000,--
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