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1. Voorwoord 

 

De Stichting Aangepast Vervoer Plusbus Zevenaar werd in 2017 opgericht en notarieel 

geregistreerd. 

De stichting staat ingeschreven onder zaaknummer: 26946 

Aanleiding voor de oprichting was de vraag vanuit onder andere de gemeenten Rijnwaarden 

en Zevenaar om het vervoer voor de doelgroepen op een betaalbare wijze structureel te 

regelen.  

Per 1 januari 2018 is de Plusbus Zevenaar van start gegaan met het dagelijkse vervoer van de 

deelnemers van de dagbestedingen van Caleidoz in Lobith en Zevenaar.  

En vanaf 16 maart 2020 ook voor de gemeenten Duiven en Westervoort met (WMO) vervoer 

naar diverse dagbestedingslocaties in beide gemeenten en Arnhem. 

Tevens biedt Plusbus de Liemers voordelig individueel vervoer van deur tot deur voor de 

inwoners van de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar in een straal van ca. 10 km 

rondom de gemeenten. 

De organisatie is klein en slagvaardig.  
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2. Doelstelling  

 

De stichting heeft ten doel:  

1a. het ter beschikking stellen en bevorderen van aangepast vervoer van ouderen 

(vijftigplus) en mensen met een fysieke functiebeperking (twaalf jaar en ouder) in de 

gemeenten Zevenaar, Duiven en Westervoort.  

1b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de aanschafte van   

voertuigen, welke ingericht en geschikt zijn voor het vervoer van de onder 1.a genoemde 

doelgroepen.  

Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers, die bij toerbeurt zich inzetten voor het 

vervoeren van de eerder genoemde doelgroepen.  

In het afgelopen jaar zijn in totaal 9.719 ritten uitgevoerd. Hiervan waren 186 met rolstoel.  

Door middel van fondsen, subsidies en sponsoren werd basisbudget gevormd om de 

dagelijkse werkzaamheden te kunnen realiseren. Verder dragen de individuele gebruikers bij 

door middel van het betalen van een ritprijs.*  

*Er wordt gewerkt zonder winstoogmerk. 

- Door de Coronamaatregelen kon er van 16 maart tot 8 juni geen vervoer 

plaatsvinden. Tevens zijn er door de coronabesmettingen in de 2de helft van 2020 een 

tweetal dagbesteding locaties tijdelijk gesloten geweest.  
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3. Organisatiestructuur 

 

Bestuur 

De samenstelling van het bestuur Stichting Aangepast Vervoer Plusbus Zevenaar bestaat uit 

3 personen bestuurders. Voorzitter M. Janssen, secretaris D. Langenbach en penningmeester 

J. Bloem.  

De aansturing van de vrijwilligers en contacten met derden valt onder verantwoording van 

T.G.H. van Leeuwen, die vervolgens verslag uitbrengt aan de andere bestuurders.  

De aanschaf van materieel en besluitvorming valt onder verantwoording van het voltallige 

bestuur. De financiële input- en controle valt onder verantwoording van J.Bloem.   

 

Ten behoeve van de dagelijkse aandacht en continuïteit van de activiteiten is T.G.H. van 

Leeuwen tot nader order 1 juli 2019 als projectleider aangesteld. De gemeenten Duiven, 

Westervoort en Zevenaar waren bereid hiervoor een budgettaire ruimte in te zetten.   

Het voltallige bestuur vergaderde eens in de twee maanden en wekelijks had de voorzitter  

overleg met zowel de penningmeester als de secretaris. Tijdens de bestuursvergaderingen 

2020 zijn onderstaande onderwerpen besproken.  

 

• huur en inrichting kantoorruimte; 

• aanschaf vervoersmiddelen; 

• opzetten nieuwe website; 

• aanvraag ANBI status;  

• verzekeringen; 

• financiële positie van de stichting; 

• oplossen van incidentele problematieken; 

• veiligheidstrainingen t.b.v. chauffeurs/vrijwilligers; 

• functioneren van de vrijwilligers; 

• contact onderhouden met Gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar; 

• exploitatiebegroting en de werkelijke cijfers 2020; 

• organiseren kerstattenties voor de vrijwilligers; 

• Covid-19 maatregelen en bescherming vrijwilligers en passagiers. 
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4. Organisatie  

De Stichting Aangepast Vervoer Plusbus Zevenaar dient volgens haar doelstelling ouderen en 

personen met een functiebeperking aangepast vervoer te bieden. Dit doet zij door middel 

van rolstoelbussen en een personenauto.  

Gebruikers kunnen ritten bespreken via de telefooncentrale, die van maandag t/m vrijdag 

bereikbaar is van 9.00 uur tot 12.30 uur en ingevuld wordt door vrijwilligers die de 

kantoorwerkzaamheden uitvoeren. De ritten worden op werkdagen van maandag t/m 

vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur gereden. Avondritten 

en ritten op feestdagen zijn alleen mogelijk bij aanwezigheid van een vrijwillige chauffeur.  

De rolstoelbussen en personenauto beschikken over een navigatiesysteem en mobiele 

telefoon. De chauffeurs zijn altijd bereikbaar en tevens in staat om in eventuele 

noodgevallen een arts of politie te bellen.  

 

Het bestuur van Stichting Aangepast Vervoer Plusbus Zevenaar is financieel 

verantwoordelijk.  

 

Vrijwilligers 

De Stichting Aangepast Vervoer Plusbus Zevenaar is gestart met een projectleider die er zorg 

voor heeft gedragen dat er zowel chauffeurs als planners op kantoor ingezet konden 

worden. Eind 2020 waren 20 chauffeurs inzetbaar en 2 planners. De aanmeldingen werden 

gerealiseerd door werving via de website en advertenties. Rekening houdend met 

inzetbaarheid, vakanties en ziekte is het bestand aan chauffeurs en planners nog niet op 

gewenste sterkte. Mede door de coronaproblematiek was het in de 2de helft van 2020 

moeilijk om extra vrijwilligers te kunnen werven. Hier wordt in 2021 verder aan gewerkt en 

hopelijk leidt dit tot een versterking en aanwas van nieuwe vrijwilligers  

Via intensief e-mailverkeer, telefonisch contact en periodieke bijeenkomsten worden de 

vrijwilligers regelmatig op de hoogte gehouden van belangrijke zaken aangaande 

werkzaamheden.  
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Onderstaande zaken zijn met de vrijwilligers besproken.  

• schoonmaak vervoersmiddelen; 

• onderhoud vervoersmiddelen; 

• planning van ritten; 

• gebruik van veiligheidsgordels bij het vervoer van rolstoelgebruikers e.d.; 

• in acht nemen van de verkeersregels; 

• veiligheidstrainingen;  

• rijstijl en het melden van schades of mankementen; 

• verantwoordelijkheden vrijwilligers/chauffeurs;  

• cijfers verrichtten diensten; 

• vrijwilligersvergoeding. 

 

Materieel 

In 2020 zijn voor het vervoer vier extra VW Crafters en een personenauto Renault 

aangeschaft. Deels zijn de vervoermiddelen in eigendom en deels gefinancierd met een 

leasecontract. De Crafters zijn in goede staat en kunnen met preventief onderhoud de 

komende jaren worden ingezet.   

 

De Stichting is gevestigd in Zevenaar.  

 

Vestigingsadres: Voltstraat 31 – 1, 6902 PT Zevenaar 

Telefoonnummer: 06 438 89 476 

Emailadres: plusbusdeliemers@gmail.com 

website: http://www.plusbusdeliemers.nl 

Bankrekeningnummer:   NL 71 INGB 0007 977 1860 

Nummer KvK: 69864497 

BTW/RSIN-nummer: 858043397 
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5. Jaarrekening 

Hiervoor wordt verwezen naar het financiële verslag met toelichting. 

Financiën 

De Stichting Aangepast Vervoer Plusbus Zevenaar staat er ultimo 2020 gezond voor.  

De inkomsten van de stichting bestaan uit subsidies en de ritopbrengsten van vervoer.  

De gegevens betreffende de financiële situatie van de Stichting Aangepast Vervoer Plusbus 

Zevenaar staat in het financieel jaarverslag 2020. Het verslag is op verzoek in te zien bij de 

penningmeester of te downloaden vanaf de website van de stichting. 

6. Externe relaties  

Gemeente en dagbesteding Caleidoz 

Het contact en overleg met de Gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar met WMO 

beleidsmedewerkers en de verantwoordelijke wethouders vindt meerdere malen per jaar 

plaats.  

Met diverse dagbestedingslocaties is wekelijks contact en overleg met de verschillende 

locatieleiders.  

 

7. Ritprijzen 

 

De ritprijs is afhankelijk van vertrekadres en het bestemmingsadres. Voor de inwoners van 

de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar bedraagt een enkele rit € 2,- naar 

bestemmingen in de eigen woonplaats.  

De tarieven staan op de website aangegeven en zijn tevens te downloaden.  
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Tot slot  

De Stichting Aangepast Vervoer Plusbus Zevenaar is een gezonde organisatie met 

enthousiaste vrijwilligers. De vrijwilligers zullen er met elkaar voor blijven zorgen dat 

ouderen en personen met een functiebeperking ook in de toekomst optimaal gebruik 

kunnen maken van het vervoersaanbod van Plusbus de Liemers.  

 

 

 

 

 

 

 

Zevenaar,  31-3-2021 

 

Voorzitter M. Janssen 

 

Secretaris D. Langenbach 

 

Penningmeester J. Bloem 


