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Inleiding	  
Dit is het tweede jaarverslag van de stichting Berkelland Oproep Bus (BOB), 
opgericht op 4 juni 2013.  

Grote veranderingen met betrekking tot de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet 
maken het noodzakelijk dat burgers initiatieven ontplooien om de leefbaarheid in de 
Achterhoek veilig te stellen. De Naoberbus is zo’n initiatief.  

Wij willen met dit jaarverslag verantwoording afleggen over de activiteiten en 
ontwikkelingen met betrekking tot de Naoberbus. 

Activiteiten	  

Algemeen	  
In 2014 heeft het bestuur 18 keer vergaderd. 

Het bestuur heeft het noodzakelijk gevonden dat er een Huishoudelijk Reglement 
moest komen. Milène Rütten heeft dit op zich genomen en in juni is het HR met 
algemene stemmen aangenomen. 
 

Fondsen	  werving.	  
De activiteiten van het bestuur hebben zich voor een groot deel gericht op het 
verwerven van fondsen. De verworven middelen zijn bedoeld voor de aanschaf van 
een bus ingericht voor het vervoer van rolstoelen. Het bestuur heeft de volgende 
fondsen benaderd: 

het Oranjefonds; 

de Stichting RCOAK, Amsterdam; 

de Stichting Fonds 2013, Borculo; 

de Stichting Fonds 1819, Lochem. 

Het bestuur heeft bovendien de provincie Gelderland, de gemeente Berkelland en de 
wooncorporatie Prowonen benaderd met het verzoek tot financiële ondersteuning. 

Zowel de boven genoemde fondsen als de provincie Gelderland, de gemeente 
Berkelland en Prowonen hebben hierop positief gereageerd. Door deze 
toezeggingen werd het leeuwendeel van de financiering zeker gesteld. Bovendien 
kwam er een toezeggingen van de leverancier van de bus, de firma Ruesink te 
Ruurlo.  

Het is niet gelukt om via het Coöperatiefonds van de Rabobank financiële 
ondersteuning te krijgen. We zijn er niet in geslaagd een voldoende aantal stemmen 
binnen te halen. Onbekendheid met de Naoberbus bij de leden van de Rabobank 
Noord- en Oost Achterhoek was volgens het bestuur de oorzaak. 
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Public	  Relations	  
Om aan de hiervoor genoemde onbekendheid iets te doen werd een PR-programma 
opgezet. Het netwerk van het bestuur moest worden vergroot en via de media moest 
het grote publiek geïnformeerd worden. 

Er werd contact gezocht met binnen de gemeente Berkelland werkende 
zorginstellingen. Met Careaz/J.W. Andriessenhuis te Borculo en Livio/de 
Meergaarden te Eibergen werd contact gelegd zijn gesprekken gevoerd. Dit heeft 
geresulteerd in ondersteuning van ons initiatief en de bereidheid tot mogelijke 
samenwerking in de nabije toekomst. Ook met Sensire is schriftelijke en telefonisch 
contact geweest. Ook heeft een gesprek plaatsgevonden tussen een 
vertegenwoordiger van Sensire en twee bestuursleden, dit heeft echter niet geleid tot 
concrete toezeggingen of een overeenkomst. Sensire vindt het een mooi initiatief, 
maar verwees ons naar de stichting CARE Travel te Ulft om daar de samenwerking 
mee te zoeken. De doelstellingen van de Naoberbus en CARE Travel lopen echter te 
ver uiteen. 
 
Gerard Nekkers kent Joke Pot van het programma Proem’ Pot op Berkelland FM. In 
een gesprek met haar kwam de vraag of een interview ons zou kunnen helpen. Op 
30 maart’14 heeft dit interview ook plaatsgevonden. Een ieder was het er over eens 
dat dit een geslaagde zet was. We hebben de toezegging van Joke Pot dat we terug 
kunnen komen als er weer nieuws valt te melden m.b.t. de Naoberbus. 
 
In het tijdperk van moderne media mag Facebook natuurlijk niet ontbreken. Milène 
Rütten en Gerard Nekkers hebben de Facebook pagina van de Naoberbus opgezet. 
Naast de website zal de Facebook pagina ons moeten helpen meer bekendheid 
binnen de gemeente Berkelland en binnen de regio te verkrijgen. 
 
In het verkeer met officiële instanties en instellingen wordt toch nog regelmatig 
gebruik gemaakt van briefpapier. Het zou zeker bijdragen ons in brede kring bekend 
te maken als er gecommuniceerd wordt met briefpapier en enveloppen waarop ons 
logo staat. Aldus geschiedde.  
 
Verder is er besloten folders te drukken, waarin in het kort wordt uitgelegd wie en wat 
we zijn, wat onze dienstregeling is en wat de kosten zijn. De firma Maarse in 
Eibergen heeft briefpapier, enveloppen en de folders voor ons gedrukt. De folders 
zullen op verschillende plekken worden verspreid en bij ontmoetingen, presentaties 
etc. worden uitgedeeld. 
 
Ten behoeve van onze aanvraag bij het Coöperatiefonds heeft Henk Kraan voor ons 
een Youtube filmpje gemaakt waarin Gerard Nekkers en Paulien Hofman een 
hoofdrol vervullen. 
 
Paulien Hofman en Sabine Wennink hebben namens de Naoberbus deelgenomen 
aan de ‘Beursvloer’, een netwerkbijeenkomst met een ‘speeddate’ karakter dat werd 
georganiseerd door de Berkellandse Uitdaging. Tijdens de eerste presentatie van de 
Berkellandse Uitdaging is Gerard Nekkers erin geslaagd stalling voor onze bus te 
regelen bij de firma Baks in Borculo. De details zullen te zijner tijd worden ingevuld. 
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Bestuurssamenstelling	  
Het bestuur bestond in 2014 uit de volgende personen: 

Gerard Nekkers (Borculo), voorzitter; 

Bart Klootwijk (Ruurlo), secretaris; 

Paulien Hofman (Beltrum), penningmeester (vanaf 16-04-2014); 

Sabine Wennink (Eibergen), algemeen bestuurslid (vanaf 01-10-2014) 
                                               (tevens PR en webmaster)  

Milène Rütten (Ruurlo), penningmeester (tot 16-04-2014);  
                                       algemeen bestuurslid/ (tot 01-10-2014) 
                                       (tevens PR en juridische zaken) 
Milène moest om gezondheidsredenen haar activiteiten staken. 

In haar pogingen om bestuursleden en/of vrijwilligers te werven is gebleken dat het 
niet makkelijk is deze te vinden in de kern Eibergen. De reden is onbekend en we 
hopen dat, dat in de toekomst zal veranderen. 

Financiën	  

Financieel	  verslag	  
In 2014 is het aantal financiële activiteiten van de Naoberbus vrij beperkt geweest. 
Dit is geheel in de lijn van de verwachtingen. Zoals eerder in dit verslag aangeven 
heeft de stichting BOB zich vooral bezig gehouden met het werven van fondsen. 

De rekening bij de Rabobank Noord en Oost Achterhoek laat een eigenvermogen 
zien van € 4.437,00 

	  


