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Wie zijn wij? 
Wij zijn een stichting die vervoer aanbiedt voor 55+ inwoners van ’s-Hertogenbosch die niet of beperkt 
mobiel zijn waardoor gebruik van openbaar vervoer niet mogelijk is en die niet de financiële 
mogelijkheden hebben om gebruik te maken van een taxi. 
In 2012 is een aantal vrijwilligers hiermee gestart.  
Sinds 2013 zijn wij een stichting met ANBI erkenning. 
  
Wat is onze doelstelling?   
Wij willen het toenemende isolement terugdringen van inwoners van ’s-Hertogenbosch van 55 jaar of 
ouder en het hen mogelijk maken langer te blijven wonen in de eigen woning en woonomgeving. 
Niet alleen door het bieden van vervoer voor medische bezoeken. Ook naar de stad een terrasje pakken, 
op bezoek bij familie of vrienden, winkelen of boodschappen doen, naar de kaartclub of de 
sportvereniging. Dat kan allemaal. 
 
Hoe werkt het? 
Senioren van 55 jaar en ouder kunnen zich aanmelden als abonnee van de Seniorenbus voor € 6,- per 
maand. Per rit, die uiterlijk de dag tevoren telefonisch wordt gereserveerd, kost dit € 0,50. 
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Vrijwilligersorganisatie 
Vrijwilligers zetten zich belangeloos in om het vervoer met een praatje mogelijk te maken. 
Dat doen ze inmiddels met 6 kenmerkende gele bussen op werkdagen door de hele gemeente, dus ook in 
Vinkel, Nuland, Rosmalen, Engelen en Bokhoven. 
 
Organisatie 
De gestage groei heeft geleid tot een professionalisering van de organisatie en haar faciliteiten om de 
betrouwbaarheid en kwaliteit te behouden. Daarmee is de continuïteit in ieder geval voor wat betreft de 
organisatie en haar vrijwilligers gewaarborgd. 
Een nieuw planningsysteem maakt daar onderdeel van uit. Evenals de verduurzaming van het wagenpark 
met de inzet van elektrische personenauto’s. 
De dienstverlening wordt uitgebreid met vervoer in de avonduren en de weekenden. 
 
Comité van Aanbeveling 
Dr. H. Dona   Oud-wethouder van ’s-Hertogenbosch   
Ir. J. Scheepers   Oud-voorzitter van de Stichting SB ’s-Hertogenbosch          
Mr. J. H. Oomen  Senior notaris Huijbregts-notarissen 
Mr. M. F. A. M.  Povel  Oud-vicepresident Rechtbank ’s-Hertogenbosch 
 
Bestuur 
Voorzitter Rob M.L. van Bergen    
Secretaris Marijke Humblé 
Penningmeester Frans Frederiks     
Sponsorwerving Kees G. Punt   
Algemeen Mevr. Ruth van der Grift 
 
Kengetallen 
2022 

 22.500 ritten 
 750 abonnees    
 110 vrijwilligers    
 6 bussen en 2 elektrische auto’s  
 200.000 gereden km  

  

Prognose 2023  
 25.000 ritten 
 850 abonnees 
 120 vrijwilligers 
 4 bussen en 5 elektrische personenauto’s 
 250.000 gereden km 

Wat hebben we nodig? 
Voor deze opgave hebben we, naast de inkomsten uit contributie, extra gelden nodig om de daarvoor 
nodige investeringen te kunnen doen. 
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Gezocht sponsoren, maatschappelijk partners en donateurs. 
 
Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch is een ANBI-stichting zonder winstoogmerk. Onze vrijwilligers 
zetten zich dagelijks in om ouderen blijvend bij onze maatschappij te betrekken met ‘vervoer met een 
praatje’. Maar inzet en energie is niet genoeg. Er is ook geld nodig. 
 
Draagt u ons initiatief een warm hart toe? En heeft u de financiële ruimte om de Seniorenbus te 
ondersteunen? Dat kan op meerdere manieren:  adverteer op onze bussen of sponsor onze activiteiten op 
een u passende wijze.  
Wij denken graag met u mee.  
 
Wilt u verder gaan dan het maken van reclame of het sponsoren? Bent u de meedenker met ons goede 
doel? Wordt dan Maatschappelijk Partner van de Seniorenbus.  
 
Wij hopen van harte u als sponsor te mogen verwelkomen! 
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Sponsorprogramma 
Mogelijkheden 

 Sponsoring voor een of meerdere voertuigen standaard 
 Sponsoring voor een of meerdere voertuigen speciaal  
 Sponsoring voor meerdere voertuigen exclusief 
 Sponsoring op maat 
 Maatschappelijk Partner 
 Donaties en giften 

 

Sponsoring per auto standaard 
 
In de onderstaande nieuwe huisstijl waarin de elektrische auto’s worden uitgevoerd is er een standaard 
wijze (2-zijdig op de auto in standaard formaat en kleur) waarop de sponsoren worden vermeld.  
Uw vermelding op de zijschermen achter heeft een formaat van (maximaal) 15 bij 20 cm en is uniform in 
kleur. 
 
 

 
 
Op deze wijze kunt u laten zien dat u de Seniorenbus een warm hart toedraagt. 
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De kosten voor deze uniforme presentatiewijze zijn per jaar € 600,=.  
 
 
Sponsoring per voertuig speciaal 
Als u op een extra wijze de Stichting Seniorenbus wilt ondersteunen is mogelijk om op het achter scherm 
in de paarse balk uw bedrijfslogo te vermelden. Het formaat bedraagt (maximaal) 20 x 25 cm. Eigen 
huisstijlkleur is dan mogelijk. 
De kosten hiervoor bedragen € 900,= per jaar. 

 
 
Sponsoring per voertuig exclusief 
Mocht u op een meer bijzondere wijze de Stichting Seniorenbus willen ondersteunen is het mogelijk om 
op het achterportier het logo met bedrijfsnaam vermelden. U bent dan de enige sponsor op het 
achterportier. Het formaat bedraagt (maximaal) 30 x 15 cm. Eigen huisstijlkleur is dan mogelijk. 
 
 

 
 
 
                                                 

De kosten hiervoor bedragen € 1.200,= per jaar. 

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW en inclusief kosten voor productie, aanbrengen en verwijderen 
van de logo’s. 
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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. Mocht u op een meer bijzondere wijze de 
Stichting Seniorenbus willen ondersteunen omdat dit initiatief bv aansluit bij de kernwaarden van uw 
bedrijf is het mogelijk om exclusief een of meerdere auto’s te sponsoren. 

We maken dan ook graag een afspraak met u om mogelijkheden voor een sponsorprogramma op maat op 
te stellen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Vervoer Inclusief Praatje voor 55+’ers 

Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch,  St. Teunislaan 1, Postbus 5052, 5201 GB  ‘s-Hertogenbosch -  06 - 13 00 76 60 
info@senioren-bus.nl www.senioren-bus.nl -  IBAN: NL78 RABO 0174 9825 77 - KvK nr.: 56609191 - BTW nr.: NL8522.12.926.B01 

 
V 112020  

 

Onze sponsoren 

Onderstaande bedrijven en organisaties gingen u voor: 

                                                                                              

 

         

 

 

 

Maatschappelijk Partner van de Seniorenbus 
‘Maatschappelijk partnerschap’ wordt steeds vaker genoemd als dé manier om effectief te werken aan 
duurzame oplossingen in het sociaal domein, ook in tijden van financiële schaarste. Samen prioriteiten 
stellen en samenwerken aan oplossingen. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan een 
duurzame aanpak van maatschappelijke vraagstukken. In moeilijke tijden – zoals de coronacrisis - samen 
lastige keuzes maken, steeds met die gezamenlijke ambitie in het vizier. Flexibel optreden bij onvoorziene 
omstandigheden, zoals bij de coronacrisis, en op een basis van vertrouwen samen plannen maken en 
realiseren. 
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Past deze filosofie in uw bedrijfsmatig streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen? Dan is de 
Seniorenbus wellicht een geschikte partij en bent u een mogelijk Maatschappelijk Partner voor ons. 

Onze maatschappelijk partners denken met ons mee  

Onze Maatschappelijk Partners 

Onderstaande bedrijven en organisaties gingen u voor: 

  
 

Donaties/giften 
Giften, ook van particulieren, worden heel erg op prijs gesteld. Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch  
heeft de ANBI-status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting (raadpleeg zo nodig uw accountant, 
of in geval van schenking uw notaris). 

Hoe wordt u sponsor, maatschappelijk partner of donateur? 
Neem contact op met: 
 
 
Of stuur een mail naar: info@senioren-bus .nl 

U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer: IBAN NL78 RABO 0174 9825 77 o.v.v. 
sponsorbijdrage Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch. 


