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Het verhaal van de Seniorenbus ‘s-Hertogenbosch
Het begin
In 2012 start een aantal enthousiaste Bosschenaren de Stichting Seniorenbus
’s-Hertogenbosch.
Het doel
De Stichting wil het toenemende isolement terugdringen van die inwoners van ’s-Hertogenbosch
die 65 jaar of ouder en niet of beperkt mobiel zijn of geen betaalbaar vervoer hebben.
De idee om het doel te verwezenlijken
Senioren van 65 jaar en ouder kunnen zich aanmelden als abonnee van de Seniorenbus voor
€ 5,- per kalendermaand. Voor een bedrag van €0,50 per rit kunnen zij zich vervolgens laten
vervoeren van deur naar deur binnen de gemeentegrenzen van ’s-Hertogenbosch.
Het idee sloeg aan en er werden voldoende sponsoren gevonden om begin 2013 de eerste bus aan
te schaffen.
Groeiende vrijwilligersorganisatie
Na een vliegende start groeide de Stichting de volgende jaren gestaag. Inmiddels rijden maar liefst
vijf kenmerkende gele bussen op werkdagen door het hele gebied. Ook in andere steden zijn
inmiddels vergelijkbare initiatieven opgericht waarmee regelmatig kennis en ervaring wordt
uitgewisseld.
In 2018 was de Stichting goed voor:
18.000 ritten
610 abonnees
110 vrijwilligers
5 bussen
165.000 gereden km.

In 2019 verwacht de Stichting:
- 19.500 ritten
- 640 abonnees
- 120 vrijwilligers
- 5 -6 bussen, waarvan er 1 nieuw (vervanging)
- 170.000 gereden km.

2019: focus op kwaliteit
De uitdaging voor de komende jaren ligt in het continueren van de bedrijfsvoering door
professionalisering van de faciliteiten. Zo kan de groei van het abonneebestand en vrijwilligers
verantwoord gebeuren met behoud van betrouwbaarheid en kwaliteit. Denk aan het nieuwe
gebruiksvriendelijk planningsysteem en aan de aangeschafte telefoon-headsets.
Voor deze opgave hebben we, naast de inkomsten uit abonnementen, extra gelden nodig om de
daarvoor nodige investeringen te kunnen doen.
Gezocht: sponsoren
Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch is een ANBI-stichting zonder winstoogmerk. Onze
vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor onze ouderen door hen door ‘vervoer met een praatje’
blijvend bij onze maatschappij te betrekken. Maar inzet en energie is niet genoeg. Er is ook geld
nodig.
We zoeken subsidiënten en sponsoren!
Draagt u ons initiatief een warm hart toe? Heeft u de ruimte om de Seniorenbus door middel van
een financiële bijdrage, die daarenboven onder gunstige fiscale voorwaarden kan worden
geschonken, te ondersteunen? In deze map vindt u meer informatie over onze stichting in de hoop
u te kunnen overtuigen van het nut en van de noodzaak van dit mooie initiatief.
Wij hopen van harte u als sponsor te mogen verwelkomen!

Dr. Frank G. J. Willekens, voorzitter Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch
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Seniorenbus in feiten en cijfers
2018

Verwacht
2019

Aantal vrijwilligers chauffeurs en
bijrijders

95

100

Aantal vrijwilligers Meldpunt /bestuur

15

20

610

640

5
19.000
165.000

5-6
19.500
170.000

Aantal abonnees
Aantal bussen
Aantal ritten
Aantal gereden kilometers

• Doelgroep: 65+ers uit ‘s-Hertogenbosch, Rosmalen, Vinkel en Nuland.
• Bedieningsregio: ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, Vinkel en Nuland.
• Abonnementskosten: € 5,- per maand. Ritkosten: € 0,50 per rit.
• Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00.
• Vrijwilligersoverleg: 4-6 x per jaar
• Vrijwilligersbijeenkomsten: 2 per jaar.

Wethouder Paul Kagie tijdens inhuldiging nieuwe 5e bus december 2017
Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch
Klokkenlaan 85, 5231 AP 's-Hertogenbosch
Tel. 06 - 13 00 76 60
Mail: info@senioren-bus.nl
secretaris@senioren-bus.nl
Site: www.senioren-bus.nl
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Comité van aanbeveling:

Dr. H. Dona
Oud-wethouder van ’s-Hertogenbosch

Ir. J. Scheepers
Voormalig voorzitter en medeoprichter van de Stichting SB ’s-Hertogenbosch

Mr. J. H. Oomen
Senior notaris Huijbregts-notarissen ’s-Hertogenbosch

Mr. M. F. A. M. Povel
Oud-vicepresident van de Rechtbank, ’s-Hertogenbosch

4

Het bestuur:

Dr. Frank G. J. Willekens (voorzitter) Ir. Henk van Heeswijk (secretaris)

Ir. Frans Frederiks (penningmeester)

Jo van Venrooij, (beheer wagenpark)
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Sponsorprogramma

Sponsormogelijkheden
Periode
De bus
De website en in nieuwsbrieven
Folders/ brochures
De pas
Kleding vrijwilligers

Logo
Contractbasis: per jaar
Logo, info e.a.
Contractbasis: per jaar
Eenmalig, afhankelijk van afmetingen
Logo
Contractbasis: per jaar
Eenmalig bij aanschaf

Prijzen:
Stickers met naam en logo:
(1 stuks sticker per bus)
Formaat:

1 bus

2 bussen

3 bussen

4 bussen

5 bussen

500 * 200 mm.

€

500,-

900,-

1.300,-

1.600,-

1.900,-

900 * 400 mm.

€

1.700,-

3.000,-

4.000,-

5.000,-

5.750,-

Adverteren op de website:www.senioren-bus.nl en in de nieuwsbrief (6 x per jaar)
1 hele pagina: €. 1.250,½ pagina:
€.
750,¼ pagina:
€.
400,Adverteren in folders en brochures (werving en selectie SB Den Bosch): I. O. sponsor
Logo op leden -en vrijwilligerspasjes: € 500,Tekst /Logo op Kleding (bodywarmer) in natura of € 75,-, per stuk
Donaties
Giften, ook van particulieren, worden heel erg op prijs gesteld. De Stichting heeft de ANBI status
waardoor giften aftrekbaar (100%!, raadpleeg zo nodig uw accountant, of in geval van schenking
uw notaris) zijn van de belasting.
Sponsorcontract op maat
Sponsoren spelen een cruciale rol voor de Stichting Seniorenbus ‘s-Hertogenbosch. Door een
financiële bijdrage en/of de inbreng van producten, kennis en diensten. We maken dan ook graag
een afspraak met u om mogelijkheden voor een sponsorprogramma op maat op te stellen.
Hoe wordt u sponsor?
Neem contact op met:
** Henk van Heeswijk, secretaris
secretaris@seniorenbus.nl
U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer: IBAN NL78 RABO 0174 9825 77 o.v.v.
sponsorbijdrage Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch.
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Uit de begroting 2018: Geplande investeringen

Investering

Kosten

1/2 betaalde FTE

€20.000,-

IT t.b.v. stabiele internetverbinding

€ 2.500,-

Telefonie, toestellen en abonnement

€ 2.500,-

Software routeplanning

€ 10.000,-

Software vrijwilligersplanning

€ 900,per jaar

5de bus, 4 persoons, hoge instap

€40.000,-

Ontwikkeling nieuwe website

€ 3.500,-

Uit de begroting 2019:
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p/a Klokkenlaan 85

P/a Klokkenlaan 85

5231 AP ‘s-Hertogenbosch
Email: info@senioren-bus.nl
Informatie: www.senioren-bus.nl
Telefoon: 06 – 1300 76 60

SPONSORCONTRACT

(V1901)

Ondergetekenden,
Naam : ……………………………………………………………………………………………….
Adres : ,,,……………………………………………………………………………………………..
Hierna te noemen opdrachtgever en
Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch
p/a Klokkenlaan 85, 5231 AP ’s-Hertogenbosch
Hierna te noemen de Stichting SB,
komen, in aanmerking nemend dat de Stichting SB meerdere personenbussen in gebruik heeft, het
volgende overeen:
1. De Stichting stelt een deel van de voor-/achter-/zijkant (*) van de bus(sen) met het (de)
kenteken(s)
45-XT-SH/ 3-ZPP-27/ JL-034-X/ ND-545-V/ RH-815-Z (*), of een daarvoor definitief
vervangend voertuig, ter beschikking voor reclame,
aanvangende ………………………..….. en zulks voor de periode van 1 jaar/ ….. jaren.
Formaat sticker(s) 200 x 500/400 x 900 mm., of anders na onderling overleg.
Aantal bussen: ………………………
2. Opdrachtgever zal hiervoor, bij aanvang van deze overeenkomst, aan de Stichting SB een
vergoeding betalen van € ….…..,00 per jaar, exclusief btw en inclusief de productiekosten en
de kosten van het aanbrengen en verwijderen van de reclame op de bus(sen).

3. De overeenkomst wordt stilzwijgend met telkens de periode van 1 jaar verlengd, tenzij
één van de partijen de overeenkomst uiterlijk 1 maand voor afloop van de contractduur
schriftelijk opzegt.
4. De Stichting SB zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst de bussen niet beschikbaar
stellen voor reclamedoeleinden van personen, bedrijven of instellingen in dezelfde branche als
opdrachtgever.
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ’s-Hertogenbosch,
Datum : …………………………………………………………….
Namens opdrachtgever:

Namens de Stichting

…………………………………

Dr. F. G. J. Willekens

*) doorhalen wat niet van toepassing is.
De Stichting is als ANBI geregistreerd onder RSIN 852212926.
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De burgemeester ontvangt het logo van
de Stichting Seniorenbus ’sHertogenbosch
t.g.v. de oprichting van de Stichting uit
handen van de eerste voorzitter Ir. Jan
Scheepers
12 december 2012

Ledenpas van de Stichting

uit: In Huis ,augustus 2016
Colofon:
Ontwerp en lay-out: Frank Willekens/ Frans Frederiks
Organisatie: Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch
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Subsidiënten en sponsoren 2018:

Subsidiënten:
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Oranjefonds
ANWB
Arc en Ciel
Rabobank ’s-Hertogenbosch

Sponsorovereenkomsten:
Van den Udenhout Groep
Salimans en van Esch adviseurs
DBZ Fysio Den Bosch
IVT Thuiszorg
RSP Makelaars
St. Actieve Senioren
Wúrth Nederland
Stalman & Rijken
Hotel Van der Valk Vught
Hotel Van der Valk Nuland

In natura:
Aliens
Bax verkeersopleidingen
Bossche Omroep
D’n Boerderij
Interconnect
Van Isselt
Vivent zorgt
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