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BESTUURSVERSLAG 2019 

Inleiding 

Het jaar 2019 kan gekenschetst worden als een jaar van verrassing omdat aan het einde van dit jaar 

Vivent te kennen geeft de ons ter beschikking gestelde ruimte zelf nodig te hebben. Dat zal een fikse 

verandering teweegbrengen in 2020. 

Mariëlle Piëtte, PR- en Communicatiecommissaris binnen onze organisatie, legt na enige maanden 

haar functie neer maar blijft zeer betrokken bij de planning en bij het onderhoud van de website van 

onze Stichting.  

Het geheel nieuw planningssysteem dat verleden jaar wordt geïmplementeerd maakt de 

werkprocessen meer bedrijfszeker en wordt door de planners, de chauffeurs en bijrijders goed 

opgepakt.  

Na enige problemen rondom de aanschaf van een zesde bus, de dealer kon de bestelde bus vanwege 

de CO2- normering immers niet leveren waardoor een ander merk bus en een andere leverancier 

moet worden gevonden, wordt in Mei een compleet nieuwe bus, alweer de derde op rij, in gebruik 

genomen. 

Ook in 2019 stijgt het aantal abonnees en door de toename van het aantal vrijwilligers is er dit jaar 

gelukkig geen abonnee-stop nodig. Het aantal ritten per abonnee loopt op, de zes bussen worden 

optimaal ingezet. 

In verband met het toenemend aantal abonnees wordt er aan het einde van 2019 een nieuwe 

wervingscampagne gestart voor het aantrekken van planners, telefonisten, chauffeurs en bijrijders. 

Wevingsaffiches worden gedrukt en door heel de stad verspreid in diverse openbare ruimtes 

De zoektocht naar financiële middelen wordt succesvol voortgezet. 

De gemeente ’s-Hertogenbosch is ons zeer behulpzaam en verstrekt een ruim voldoende subsidie. 

Ook komen van Neynsel en DELA en ons te hulp en wordt er dankbaar gebruik gemaakt van de 

opbrengst van de jaarlijkse Rabobank-clubactie. We zijn deze subsidiënten, sponsors en schenkers 

grote dank verschuldigd. 

Doelstelling en financieel beleid 

Het terugdringen van isolement en uitsluiting van senioren die niet of beperkt mobiel zijn ten 

gevolge van het beperkte openbaar vervoer door een dergelijk vervoer aan te bieden van huis tot 

huis in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 

De Stichting tracht dit doel te bereiken door het aanbieden van begeleid vervoer, aan inwoners van 

’s-Hertogenbosch van 65 jaar en ouder en wel voor een prijs die geen bezwaar mag zijn om gebruik 

te maken van de Seniorenbus. De abonnees gaan een contractuele verplichting aan met de Stichting 

voor een bedrag van € 5,00 per maand, waarna zij voor een bedrag van € 0,50 per rit, op aanvraag, 

worden vervoerd van deur tot deur, binnen de gemeentegrenzen van onze Bossche hoofdstad. 

De Stichting is een zgn. ANBI-stichting en kan zodoende fiscaal aantrekkelijk zijn voor schenkers die 

de financiële draagkracht van de Stichting willen ondersteunen. 

De investeringen van de Stichting worden mogelijk door: 

- subsidies van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch en andere instellingen; 

- sponsorbijdragen; 

- schenkingen, legaten en andere erflatingen 

- beheer opbrengsten van het eigen vermogen en eventuele andere baten. 
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Het financieel beleid van de Stichting is gericht op een jaarlijkse sluitende begroting en op een 

evenwichtige exploitatie, zonder het maken van winst. De nodige reserve dient te worden 

aangehouden met het oog op noodzakelijke vervangingen in het wagenpark en het up-to-date 

houden van de automatiseringscomponenten waarover de stichting beschikt. 

De omvang van het vermogen incluis de bestemmingsreserves ultimo 2019 bedroeg  

€ 50.004,00 en is daarmee stevig te noemen. 

Organisatie 

Het verlenen van goed en aangenaam vervoer 

Dat is de drive van alle vrijwilligers van de Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch. 

Daar is nogal wat voor nodig, zoals duidelijke afspraken, goede protocollen voor chauffeurs en 

bijrijders, adequate planning door voldoende planners en telefoonbedienden als ook duidelijke 

overeenkomsten met alle abonnees die immers het klantenbestand van de Stichting vormen 

Bestuur 

Het bestuur komt in 2019 elf keer in een bestuursvergadering bijeen en geeft 5 x leiding aan de 

vrijwilligersbijeenkomst tijdens welke de vrijwilligers niet alleen hun grieven kwijt kunnen maar 

vooral ook hun ideeën en wensen kunnen uiten. 

Het bestuur houdt nauw contact met de diverse afdelingen binnen de organisatie als het meldpunt, 

de chauffeurs/bijrijdersgroep, de intakers van de vrijwilligers en die van de nieuwe abonnees. 

Diverse keren wordt er gesproken met vertegenwoordigers van de Gemeente over o.a. 

subsidieaanvragen en verhuisproblemen. 

Na uitvoerig overleg met de directie van van Neynsel en vertegenwoordigers van die organisatie 

komt het tot een sponsorovereenkomst en wederzijdse dienstverlening met van Neynsel. Ook kan 

DELA als sponsor van onze Stichting worden ‘binnengehaald’. 

In november verneemt het bestuur van VIVENT dat wij ‘de Hooghe Clock’ het volgend jaar dienen te 

verlaten omdat deze zorginstelling de ons toegekende ruimtes zelf nodig heeft. Direct wordt er een 

zoekactie gestart die het bestuur spoedig met goed resultaat hoopt af te ronden. Frans Frederiks 

wordt coördinator verhuizing, Frank Willekens en Henk van Heeswijk gaan onderhandelen en steun 

zoeken met en bij de Gemeente. 

Vrijwilligers 

Ruim 115 vrijwilligers, waaronder vier bestuursleden, zorgen voor vervoer van deur tot deur van 

bijna 700 abonnees. 

Met de vrijwilligers die zich aanmelden voor de Stichting wordt, voorafgaande aan hun deelname, 

een intakegesprek gehouden. Bij gebleken juiste kwalificatie wordt hun deelname bevestigd door 

middel van het wederzijds ondertekenen van een vrijwilligerscontract met de Stichting. 

De nodige planningswerkzaamheden worden uitgevoerd in het Meldpunt dat is gevestigd in het 

verzorgingscentrum De Hooghe Clock aan de Klokkenlaan 85 in ’s-Hertogenbosch. 

Vanaf hier vertrekken de bussen en komen de bussen weer terug. 

In het Meldpunt worden de telefonische aanvragen door een vijftiental vrijwilligers, op toerbeurt, 

aangenomen, gepland en verwerkt tot ritstaten voor de chauffeurs en de bijrijders (begeleiders).

In 2018 wordt een aantal nieuwe computers met bijbehorend grotere schermen aangeschaft.

Er worden nieuwe telefoons en headsets gekocht voor de telefonisten die daardoor prettiger kunnen 

werken.

Voortbordurend op hetgeen al in Vught is geautomatiseerd wordt er bij ons een nieuw 
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planningsysteem geïmplementeerd. Dit nieuwe systeem wordt snel opgepakt door de planners, de 

telefonisten, de chauffeurs en de bijrijders.

Kortom in 2019 gaat de organisatie – en met name het plannen -- soepeler verlopen en dat geeft de 

nodige voldoening bij alle vrijwilligers in onze organisatie. 

Helaas moeten wij in dit jaar definitief afscheid nemen van een oud-oprichter van de Stichting Loek 

van Steenbergen en van een actieve vrijwilliger Gerard van Dooren, die dit jaar zijn overleden. Een 

delegatie van het bestuur en van de vrijwilligers is bij beide afscheidsdiensten aanwezig en stuurt 

condoleances naar beide families. 

De ruim 95 vrijwilligers die ingezet worden als chauffeur en/of bijrijder zijn minimaal een halve dag 

per week beschikbaar om de abonnees te vervoeren. Ze zijn de abonnees daarbij behulpzaam bij het 

in- en uitstappen, het dragen van een tas, het verplaatsten van de rollator en het verrichten van 

overige hand- en spandiensten.

Elke chauffeur wordt onderworpen aan een rijtest. Bij goed bevinden ontvangt de chauffeur een 

schriftelijk bewijs van bekwaamheid en kan hij aan de slag.

Voor alle vrijwilligers heeft de Gemeente ’s-Hertogenbosch een collectieve verzekering afgesloten. 

Alle vrijwilligers komen, onder leiding van het bestuur, minimaal viermaal per jaar bijeen voor 

overleg, evaluatie en bespreking van al wat er zoal ter tafel komt. 

Twee keer per jaar nodigt het bestuur de vrijwilligers uit voor een gezellig samenzijn, voor een hapje 

en een drankje. In augustus wordt er gezamenlijk gebarbecued en rond de jaarwisseling wordt en 

een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden ten dele betaald uit de door 

de vrijwilligers bijeen gespaarde ‘fooienpot’ 

      

 

Op 28 augustus brengt onze wethouder Ufuk Kahya in de nieuwe bus een bezoek aan het meldpunt 

in ‘De Hooghe Clock’. Door die rit is de nieuwe bus officieel ingehuldigd. De wethouder is zichtbaar 

onder de indruk van de werkwijze en inzet van alle vrijwilligers. Hierna neemt hij deel aan de 

jaarlijkse BBQ en spreekt hij de vrijwilligers toe, motiveert, looft en prijst hen waarna hij, samen met 

de voorzitter, een certificaat van Vrijwilliger van Verdienste uitreikt aan Arthur Groeneveld. 
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Abonnees 

Ultimo 2018 kent de Stichting 610 abonnees. Elke abonnee wordt, voorafgaande aan inschrijving, 

bezocht door een vrijwilliger voor een intakegesprek. Bij acceptatie door de Stichting gaat de 

abonnee een contractuele verbintenis aan voor minimaal 3 maanden. Dit contract wordt, indien er 

niet wordt opgezegd, telkenmale stilzwijgend verlengd. 

Elke abonnee lid is gerechtigd, gedurende werkdagen, tussen 9.00 en 14.00 uur, afspraken te maken 

voor vervoer op een volgende dag of later.  

Het wagenpark 

In 2019 beschikt de Stichting over een zestal bussen. Deze hebben elk dezelfde gele kleur en zijn, 

samen met het logo van de Stichting, voorzien van een aantal logo’s van diverse sponsors en 

subsidiënten. 

Jo van Venrooy, bestuurder, en Arthur Groeneveld, assistent wagenparkbeheerder, zorgen voor het 

onderhoud en voor een optimale conditie van de auto’s. Ook regelen zij de eventuele 

schadeafhandeling en de verzekeringszaken van het wagenpark. 

Door omstandigheden is de levering van de in 2018 bestelde nieuwe bus uitgesteld tot mei 2019. 

Vanaf die tijd is de nieuwe, alweer zesde, bus in gebruik 

 

Huidige stand van zaken 

Middels een 5-tal nieuwsbrieven en dooreen vijftal vrijwilligersbijeenkomsten houdt het bestuur de 

vrijwilligers op de hoogte van het wel en wee binnen de Stichting 

Het aantal ritten stijgt van 19.000 (2018) naar bijna 22.000 en het aantal verreden kilometers loopt 

op van 164.000 (2018) tot 180.000. Voor beide kengetallen een stijging van 12%.  

 

                   2016                2017    2018             2019 

 

 Aantal abonnees:           516                   552      610           694 

 Aantal vrijwilligers:              92                  106      110           115 

 Aantal bussen: oud:   3            4            5              5                               

                           nieuw:           1                     1         (1)besteld   1 

               totaal:  4           5            5              6 

 Aantal verreden km.:           128.000        145.000        164.000      180.000 

 Aantal ritten:                           16.000          18.000          19.000        22.000               

 

Financiën 

Door een bijzondere inspanning van het bestuur neemt In 2019 het vermogen van de Stichting 

zodanig toe dat de Stichting aan al haar financiële verplichtingen kan voldoen en daarenboven over de 

nodige reserves beschikt om in de toekomst mogelijk elektrisch te gaan  

Voor een overzicht verwijzen wij naar het financieel jaarverslag verder in deze rapportage. 
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begroting 2018 en 2019             2018               2019 

Baten:      € 75.600, --            € 69.300, -- 

Lasten: 

Afschrijving materiële activa   € 16.000, --   ?? 

Verkoopkosten            €   1.500,--                 750,--     

Autokosten     € 38.800, --             € 40.000, -- 

Kantoorkosten     €   9.000, --            € 16.450, -- 

Algemene kosten                   € 10.300, --            € 12.100, -- 

Totaal:      € 75.600, --            € 69.300, -- 

Resultaat:     €      0.00, --                €      0,00— 

 

 

                   

Het bestuur: 

 

                                                     

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

                                                                       

Ir. Frans Frederiks, penningmeester               Jo van Venrooij, beheer wagenpark 

 

 Comité van aanbeveling: 

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

 Mr. J. H. Oomen, Senior notaris Huijbregts-notarissen  

 Ir. J. Scheepers, Voormalig voorzitter St. Seniorenbus ‘s-Hertogenbosch         

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

Veel dank gaat uit naar al onze vrijwilligers, die immer weer bereid zijn, door weer en wind, een 

belangrijke inspanning te leveren en bij te dragen aan het aanvankelijk, bij de oprichting in december 

2012, onvoorspelbare succes van de Seniorenbus. 

Het bestuur is van mening dat de Stichting een welkome aanvulling is van het maatschappelijk bestel 

in de Gemeente ’s-Hertogenbosch en het zal zich, in goede harmonie met de daarvoor 

verantwoordelijke gemeentelijke vertegenwoordigers, blijven inspannen voor de Stichting. 

Inmiddels is de Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch niet meer weg te denken uit haar gemeente 

en daar mag de Stichting trots op zijn. 

Het bestuur dankt al haar sponsors, gemeentelijke instellingen, subsidiënten en schenkers voor hun 

gulle financiële bijdragen aan de Stichting zonder wiens hulp de Stichting het door haar gestelde doel 

nu eenmaal niet kan bereiken. 

De Stichting is oprechte dank verschuldigd aan het Woonzorgcentrum De Hooghe Clock vanwege het 

vanaf december 2012 t/m december 2019 ter beschikking stellen van de ruimte voor het Meldpunt 

en van het chauffeursverblijf alsmede voor het vrijgeven van parkeerruimte voor onze bussen. 

De verhuizing naar een nieuwe locatie is een uitdaging die het bestuur graag aanneemt en samen 

met de vrijwilligers positief tegemoetziet. 

 

Namens het bestuur 

 

Dr. Frank G. J. Willekens      

Voorzitter       ’s-Hertogenbosch, april 2020 
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Onze dank gaat uit naar: 

 

Sponsors                                                                        Subsidiënten 

DBZ Fysio Den Bosch        Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

RSP Makelaars           DELA 

Seveba Belastingadvies         Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o. 

Stalman & Rijken        ST. van Neynsel 

Stichting Actieve Senioren 

Van den Udenhout Groep     

Van der Valk Nuland 

Van der Valk Vught 

Wúrth Nederland                                         

In natura: 

Aliens 

De Bossche Omroep 

Van Isselt Reclame 

D’n Boerderij 

Bax Verkeersopleidingen 

Interconnect 

Vivent zorgt  

                                                                                    



 

BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019 2018

BATEN 77.408 91.932

LASTEN

Autokosten 43.382 41.635

Afschrijvingen 24.606 21.851

Verkoopkosten 1.389 596

Kantoorkosten 7.986 10.450

Algemene kosten + rente 6.963 9.673

Mutatie bestemmingen -- 7.500

-------------------- --------------------

84.326 91.705

RESULTAAT -6.918 227



 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 89.384 82.721

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 928 2.551

Liquide middelen 31.858 60.858

-------------------- --------------------

32.786 63.409

Totaal 122.170 146.130

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve en bestemmingsreserve 50.004 56.914

VOORZIENINGEN --- ---

LANGLOPENDE SCHULDEN 56.845 79.605

KORTLOPENDE SCHULDEN 15.321 9.611

Totaal 122.170 146.130


