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Inleiding
Dit is het vierde 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. Dat dit initiatief aanslaat bij de onze
doelgroep is gebleken uit de grote toename leden en als gevolg daarvan de flinke toename
in uit te voeren ritten.
Wij willen met dit jaarverslag verantwoording afleggen over de activiteiten en ontwikkelingen
met betrekking tot de Naoberbus.

Activiteiten
Algemeen
In 2016 heeft het bestuur 13 keer vergaderd, waarvan één maal met de coördinatoren.
De instelling van coördinatoren houdt ook in dat zij meer betrokken worden bij het bestuur.
Voorgesteld wordt om vier maal per jaar een vergadering te hebben waarbij de coördinatoren
aanwezig zijn. Daarnaast zal er twee maal per jaar een bijeenkomst met een informatief doel
voor alle vrijwilligers/chauffeurs worden georganiseerd.
Het dagelijks bestuur diverse malen overleg gepleegd met vertegenwoordigers van de
gemeente ( i.h.k.v. Basis Mobiliteit), de Vlearmoesbus uit Neede en andere relevante
organisaties (o.a. ROCOV).

Overige.
Sponsoring.
Deze moet uiteindelijk van de lokale middenstand komen, die hebben er
belang bij dat ook minder mobiele ouderen inkopen doen. Hierbij wordt ook gedacht aan
zorginstellingen en zorgboerderijen in verband met incidenteel en/of regulier vervoer. Het
bestuur zal zich hier intensiever mee bezighouden.

Handboek Chauffeur.
Om de chauffeurs een houvast te geven in de uitoefening van hun taken heeft het bestuur
het ‘Handboek Chauffeur’ uitgegeven. Hierin worden allerlei tips en aanwijzingen gegeven
die de chauffeurs kunnen gebruiken of die zij moeten volgen.
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Taakomschrijving Coördinator.
Naast het Handboek Chauffeur heeft het bestuur de Taakomschrijving Coördinator
uitgegeven. Hierin staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
Coördinator vermeld.

Accountant.
Om de boekhouding van de stichting op de juiste wijze te kunnen voeren en om naar de
buitenwacht (sponsoren, Belastingdienst enz.) te kunnen verantwoorden hoe de financiën
van de stichting worden beheerd is besloten om een erkend boekhoudsysteem te gebruiken
en de samenwerking met een accountantskantoor aan te gaan t.b.v. controle.

Activiteiten voor vrijwilligers/chauffeurs.
Aangezien onze vrijwilligers/chauffeurs uit alle windstreken van de gemeente Berkelland
komen, is besloten om 2 maal per jaar een activiteit te organiseren om de onderlinge band te
versterken. Het betrof hier een Nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers/chauffeurs en in de
zomer werd een BBQ gehouden, waarbij ook de partners uitgenodigd werden.

Rabobank Coöperatiefonds.
We hebben in 2016 voor de tweede keer deelgenomen aan verdeling van gelden uit het
Coöperatiefonds. Bij de eerste keer kenden de leden van de Rabobank ons nog niet, maar
nu hebben wij de hoofdprijs gewonnen m.a.w. de Rabobank heeft voor de aanschaf van een
2e Naoberbus, €10.000,00 gereserveerd.

Public Relations
Vanwege het feit dat Sabine Wennink enige maanden voor stage in het buitenland verbleef,
heeft PR helaas wat op een lager pitje gestaan. Na afronding van haar studie willen wij dit
weer met hernieuwde energie oppakken.
Van een nauwere samenwerking met zorginstellingen binnen de in de gemeente Berkelland
is nog geen sprake. Af en toe weten zij ons te vinden. Hierbij gaat het dan om het vervoer
van cliënten naar evenementen als een bloemencorso in Rekken of het Openluchtspel in
Borculo.
De Rabobank heeft in een artikel in hun ledenblad ‘Samenspraak’ in een artikel aandacht
besteed aan de Naoberbus. Dit naar aanleiding van het winnen van de hoofdprijs in de actie
van het Coöperatiefonds.
Via Facebook ontvangen we met een zekere regelmaat ‘likes’ die betrekking hebben op onze
Facebook pagina.
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Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond in 2016 uit de volgende personen:
Gerard Nekkers (Borculo), voorzitter (sinds 04 juni 2013);
Bart Klootwijk (Ruurlo), secretaris (sinds 04 juni 2013);
Paulien Hofman (Beltrum), penningmeester (sinds 16-04-2014);
Sabine Wennink (Eibergen), algemeen bestuurslid (sinds 01-10-2014);
(tevens PR en webmaster)
Wim van Langen (Ruurlo), algemeen bestuurslid (sinds 14-12-2015);
Annelies Weernink (Ruurlo), penningmeester ad interim (sinds 07-11-2016).
We hebben in 2016 tijdelijk afscheid moeten nemen van Paulien en Sabine i.v.m. stages in
Polen resp. Schotland. I.v.m. de stage van Paulien Hofman heeft Annelies Weernink haar
taken tijdelijk overgenomen.
Het werven van bestuursleden blijft een uitdaging.

Financiën
Financieel verslag
2016 is het eerste operationele jaar van de Naoberbus geweest. Grote transacties zijn er
buiten het rest bedrag dat aan de firma Tribus betaald is, niet geweest. De financiële
activiteiten hebben zich beperkt tot de betaling van vaste lasten en de verkoop van kaarten
aan leden.
Over 2016 hebben we in de exploitatie een tekort van ca. €8.642,50. Voor 2017 is de
verwachting dat het tekort even groot zal zijn. Dit tekort moeten wij zien te dekken met een
deel inkomsten en voor een groot deel bijdragen van sponsoren. We staan ook voor een
dilemma; bij aanschaf van een 2e bus zullen de exploitatiekosten verdubbelen, maar gezien
de toename in het aantal ritten zullen we het op termijn zonder een tweede transportmiddel
ook niet redden en dus meer ‘nee’ moeten verkopen.
De rekening bij de Rabobank laat per 31 december 2016 de volgende credit bedragen zien:
Zakelijke rekening €1.108,28
Doel Reserveren €15.490,31

Tarieven 2017.
Tijdens de laatste bestuursvergadering op 06 december 2016, is besloten de tarieven te
verhogen tot onderstaande bedragen. Dit is een eerste aanzet om het exploitatie tekort terug
te dringen.
- Abonnement €20,00
- Enkele rit
€1,50
- 10-rittenkaart €13,00
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