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• Opening  

Dit verslag betreft het reilen en zeilen van de PlusBus organisatie van 1 januari 2022 t/m 31 

december 2022. 

Hoewel er begin januari officieel nog een lockdown (light) gold in Nederland, is de PlusBus 

met in achtnemening van de nodige voorzorg maatregelingen blijven rijden. De 

voorzorgsmaatregelen betroffen o.a. het gebruik van de hygiëne artikelen zoals latex 

handschoenen, mondmaskers en desinfectiespray. Het gebruik hiervan was overigens 

vrijblijvend zolang er maar voorzichtigheid in acht werd genomen. Vanaf 1 februari werd de 

lockdown opgeheven maar het advies was uiteraard wel waakzaam te blijven op de 

symptomen.  

Gelukkig geen besmettingen via de PlusBus geconstateerd mede als gevolg van goede 

discipline bij de chauffeurs, een goed hygiëne protocol bij de planning en in de auto’s en 

tevens voldoende hulpmiddelen in de voertuigen. 

Het aantal ritten nam langzaam weer toe.  

Het gemiddelde aantal gereden ritten was in 2021 84 p/w, maar in 2022 werden er weer 

plm. 6500 ritten gereden met (125 p.w.) met uitschieters naar weken met meer dan 175 

ritjes. 

Ondanks het feit dat het niet allemaal structurele ritten waren ( o.a. vaccinatie- en 

griepprikritten) hebben we duidelijk de weg naar boven weer gevonden.  

We kunnen dus stellen dat we in 2022 in ruime mate aan onze doelstellingen, het vervoeren 

van mensen die niet of moeilijk in staat zijn zelfstandig met openbaar vervoer te reizen, 

geslaagd zijn. 

• Bestuur. 

Het bestuur prees (en prijst) zich gelukkig met het gegeven dat alle functies bezet zijn en zag 

het bestuur er derhalve als volgt uit; 

- Jan Huurman   voorzitter, 

- Kees Baars   1e secretaris   

- Bertus Kersten  2e secretaris  

- Kees v Oosterom 1e penningmeester   

- Loes Kooij   2e penningmeester, 

Daarnaast wordt het bestuur bijgestaan door; 

- Hennie ten Kaate coördinatie planning    

- Ed de Vries   IT en  

- Hendrik Jan Evers beheer wagenpark 

 

Een gegeven was wel dat Bertus Kersten lange tijd ziek was en helaas op 18 juni is overleden. 
Een afvaardiging van het bestuur is op condoleancebezoek en op zijn uitvaart geweest.  
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Tevens is Bertus herdacht op onze eindejaar bijeenkomst. Bertus heeft een aantal jaren in 
het bestuur gezeten en was in moeilijke tijden vooral belangrijk in het voortbestaan van de 
PlusBus. Daarbij zette hij zich vooral in het vervoer van met name ouderen 

Dat hij moge rusten in vrede. 

 

Omdat er gesprekken gevoerd en beslissingen genomen moesten worden over de aanschaf 

van een nieuwe auto werd besloten Leo v/d Moolen als adviseur bij een aantal gesprekken 

te betrekken. 

Het bestuur kwam 10 keer in voltallige samenstelling bijeen in vergadering. Tevens werd er 

een aantal malen in verschillende samenstelling vergaderd en met diverse mensen 

gesproken.  

Ook werden in het voorjaar en in het najaar de gebruikelijke gesprekken met wethouder Gea 

Hofstede van de gemeente Rheden, gevoerd over de stand van zaken en over het reilen en 

zeilen van de organisatie van de PlusBus. Gea geeft altijd aan goed op de hoogte te zijn van 

onze organisatie en laat haar waardering ook altijd blijken. 

In 2022 zijn er een 8- tal nieuwsbrieven verstuurd aan onze vrijwilligers. Deze vorm van 

communicatie vindt het bestuur belangrijk om nieuwtjes te delen en iedereen op de hoogte 

te houden van de ontwikkelingen. Uit respons wordt altijd duidelijk dat dit zeer op prijs 

wordt gesteld. 

In de maand juni was er de voorjaarsbijeenkomst. Dit keer werd van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om gelijk ons 10-jarig bestaan te vieren.  

In een feestelijke ambiance (Ons Huis Rheden) werden er zo’n 70 vrijwilligers en gasten (o.a. 

wethouders uit Rheden en Rozendaal alsmede afgevaardigden van organisaties die ons met 

subsidies steunen ) ontvangen. Na een heerlijk welkomstdrankje en een openingswoord 

door de voorzitter Jan Huurman werd er een pub- quiz gespeeld onder de bezielende en niet 

helemaal onpartijdige leiding van quizmaster Jan. Kennis van de organisatie was hier leidend. 

Na dit intermezzo kon iedereen genieten van een uitgebreid warm en koud buffet. 

Al met al een geslaagde bijeenkomst die door iedereen enthousiast ontvangen is. 

Verder is er voor het paasweekend bij alle vrijwilligers een “Paasattentie “afgegeven terwijl 

er voor de kerstmis voor iedereen een fraai kerstpakket was samengesteld. 

Dit kerstpakket werd verstrekt op de eindejaar bijeenkomst, ditmaal ook in Ons Huis waarbij 

er een stamppotbuffet werd gepresenteerd. En ook hier weer een grote opkomst met alleen 

maar tevreden gasten. 
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• Organisatie 

Dit jaar was het wederom een jaar waarbij er diverse vrijwilligers vertrokken(10) 

Gelukkig was er ook aanwas (5), zodat er per saldo 5 vrijwilligers minder waren eind 

2022. Voeg daarbij een aantal langdurig zieken zodat duidelijk is dat er ook in het werven 

veel tijd en aandacht moest worden besteed. Een inzet dat in 2023 beslist doorgezet 

moet worden. Ook het aantal planners staat onder druk. Naast een vertrekker is er ook 

een nieuwkomer waarmee het aantal op 5 blijft terwijl 6 of 7 wenselijk is. 

De IT werd ook dit jaar tot tevredenheid verzorgd door Ed de Vries terwijl Hendrik Jan 

Evers zich, i.s.m. garagebedrijf HaMa, over het wagenpark ontfermde. 

• Activiteiten. 

Hoewel aanvankelijk voorzichtig, kon er in de loop van het voorjaar weer volop gereden 

worden. Alle coronamaatregelen werden successievelijk afgebouwd en zoals eerder 

gememoreerd nam het aantal ritten weer toe. Aantal ritten in 2022 6453 tegen 2663 in 

2021. 

Het aantal gereden kilometers bedroeg ruim 107.000 tegen 51.428 in 2021. Uiteraard 

bleven alle beschermingstools in de auto’s voor handen t.b.v. chauffeurs en cliënten. 

• Wagenpark. 

Na uitvoerige analyses en onderzoek is er in maart van dit jaar besloten een nieuwe bus 

aan te schaffen. Gekozen is voor een Mercedes Sprinter diesel. Hoewel elektrisch zeker 

tot de mogelijkheden zou kunnen behoren is toch besloten nog even op diesel te blijven 

rijden, zeker gezien de beperkte oplaadcapaciteit (laadpalen) in Rheden en de summier 

verkrijgbare accupakketten voor bussen. Een koopcontract bij Wensink in Nijmegen is 

begin maart getekend. De aflevertermijn zo tussen 4 en 6 maanden bedragen, levering 

dus uiterlijk september 2022. In de loop van het jaar werd echter duidelijk dat de oorlog 

in Oekraïne roet in het eten zou gooien. Uit verschillende correspondentie met de dealer 

bleek in de loop van het jaar dat de levering niet eerder zou zijn dan in augustus 2023. 

Tevens zou er een prijsverhoging gelden van plm. 9 % a.g.v. gestegen 

grondstoffenprijzen. Omdat zoeken naar andere goede alternatieven ook heel lastig was 

(zelfde problematiek) is besloten te wachten op de levering van de oorspronkelijk 

bestelde rolstoelbus. Wel is in afwachting van de nieuwe bus een van onze oude bussen 

grondig gereviseerd. Een aantal euvels is hierbij duidelijk aangepakt zodat er voorlopig 

weer veilig gereden kan worden. De rest van het wagenpark wordt goed onderhouden 

zodat we in ieder geval kunnen beschikken over een betrouwbaar park van 

vervoersmiddelen. 
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Ook is besloten dat in de nabije toekomst ook de andere bus z.s.m. vervangen zal 

moeten worden. Gesprekken en onderzoeken hierover zijn reeds gaande. 

 

• Jaarrekening. 

Voor de financiële jaarrekening wordt verwezen naar het verslag van de 

penningmeesters. 

 

• Externe relaties. 

Met wethouder Gea Hofstede is 2x constructief overleg gevoerd over de gang van zaken. 

Gespreksonderwerpen hierbij waren o.a. het gevoerde financiële beleid (i.v.m. 

subsidieverstrekking), de Gelrepas en de verwerking daarvan, onze bijdrage aan de 

samenleving en laatstelijk nog over een eventueel te plaatsen eigen laadpaal voor een 

elektrische auto in de toekomst. 

Subsidie over het komende jaar (2023), in juni reeds aangevraagd is ook weer toegezegd. 

(van Rheden en Rozendaal). 

 

• Diversen. 

Tot zover de belangrijkste gebeurtenissen uit het bestuursjaar 2022 

In 2023 zullen we ons blijven inzetten voor het vernieuwen van het wagenpark. Tevens 

zal alle energie gericht moeten zijn op het op peil houden van ons vrijwilligersbestand. 

Per 1 maart vertrekt onze secretaris en naar nu al bekend is zal hij worden opgevolgd 

door Raymond Massop. Het bestuur prijst zich gelukkig in Raymond een waardige 

opvolger voor Kees Baars te hebben gevonden. 

Verder spreken we voor 2023 de hoop uit dat we ons weer volledig kunnen richten op de 

doelstellingen van onze stichting t.w. de zelfredzaamheid van de inwoners van Rheden 

en Rozendaal te bevorderen. Dit doen we dan door vervoer aan te bieden van deur tot 

deur voor onze inwoners die niet, of moeilijk in staat zijn zelfstandig met openbaar 

vervoer te reizen. 

 

Namens het bestuur, 

w.g.       w.g. 

 

Jan Huurman, voorzitter     Kees Baars, secretaris.  

 


