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Foto voorzijde: De aflevering in 2017, van de door de stichting Aangepast Vervoer Doesburg en
omstreken aangeschafte Peugeot (met Euro norm 6 motor).
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VOORGESCHIEDENIS / DOELSTELLING

De Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. werd opgericht in september 1991.
Zij heeft tot doel het ter beschikking stellen en bevorderen van aangepast vervoer voor ouderen en
personen met een functiebeperking vanaf 12 jaar, in Doesburg en in de gemeente Zevenaar,
gemeente Bronckhorst. Aangepast vervoer kan gezien worden als alternatief voor openbaar vervoer.
Het grote verschil is echter dat gebruikers van deur tot deur vervoerd worden waarbij ook extra
aandacht wordt besteed bij het in- en uitstappen. Er wordt dus rekening gehouden met de behoeften
van de doelgroepen. Verder onderscheidt de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. zich van
openbaar vervoer doordat men uitsluitend gebruik maakt van vrijwilligers, waardoor de ritprijzen
scherp kunnen blijven.
In 2016 heeft de stichting haar 25 jarig jubileum mogen vieren.
In 2018 beschikt onze stichting over vier rolstoelbussen met liftinstallatie en een volledig elektrisch
aangedreven personenauto.
Deze bussen (in de volksmond de Plusbus) worden ingezet in de gemeenten Doesburg, Zevenaar en
Bronckhorst en op aanvraag ook daarbuiten. Er worden individuele ritten gereden naar bijvoorbeeld
activiteitencentra en werkstations in en rond Doesburg. Goede vervoersmogelijkheden zijn voor
ouderen en personen met een functiebeperking een voorwaarde voor hun welbevinden en voor het
deelnemen aan het sociale- en maatschappelijke leven, zodat zij hun zelfstandigheid behouden.
Ook andere vormen van vervoer waaronder AVAN, is voor ouderen en personen met een
functiebeperking vaak geen optie omdat, vooral op korte afstanden, dit evenals een taxi, een zeer
duur alternatief is. Men gebruikt de Plusbus om deel te nemen aan dagbesteding, inloop,
boodschappen doen, activiteiten in verenigingsverband, speciale cursussen, sportactiviteiten e.d. De
Plusbus wordt ook gebruikt om een bezoek te brengen aan familie, kapper, fysiotherapeut of arts
etc.
Aanvankelijk werd gestart met vervoer in de gemeente Doesburg. In juli 1993 sloot de voormalige
gemeente Angerlo zich aan en konden ook ouderen en personen met een functiebeperking uit de
dorpen Angerlo, Giesbeek en Lathum gebruik maken van de Plusbus. De Stichting Aangepast Vervoer
Doesburg e.o. geniet grote bekendheid en dit vervoersproject heeft zichzelf onmisbaar gemaakt.
Zeker nadat in april 1994 door middel van de invoering van de Wet Voorziening Gehandicapten
gemeenten zelf moesten gaan zorgen voor gehandicaptenvervoer en vervoer van 65-plussers. De
gemeente Doesburg draagt middels subsidie bij aan de exploitatiekosten van de Stichting Aangepast
Vervoer Doesburg e.o.. Vanaf oktober 2007 wordt de Plusbus ook ingezet voor het vervoer van
bovengenoemde doelgroepen binnen de gemeente Zevenaar.
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Algemene Voorziening
Vanaf april 2018 heeft de gemeente Doesburg de Plusbus ingeschakeld , in kader van de
Gemeentelijke Algemene Voorziening regeling lokaal vervoer (uitvoering Wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO 2015)) als algemene voorziening voor het aangepaste vervoer van speciale
doelgroepen. De Gemeente Doesburg biedt, om het mogelijk te maken dat de speciale doelgroepen
tegen een gereduceerd tarief vervoerd worden, de Plusbus een extra subsidie.
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ORGANISATIESTRUCTUUR

De Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. dient volgens haar doelstelling ouderen en personen
met een functiebeperking aangepast vervoer te bieden. Dit doet zij middels aankoop en exploitatie
van aangepaste bussen.
Gebruikers kunnen ritten bespreken via onze telefooncentrale, die van maandag t/m vrijdag
bereikbaar is van 8.30 uur tot 11.30 uur en ingevuld wordt door vrijwilligers die de
kantoorwerkzaamheden uitvoeren.
Alle ritten worden verzorgd door vrijwillige chauffeurs. Er wordt doorgaans gereden van maandag
t/m vrijdag van 09.00 tot 22.00 uur. Op zaterdag wordt er gereden van 09.00 tot 18.00 uur.
Avondritten en ritten op feestdagen zijn alleen mogelijk bij aanwezigheid van een vrijwillige
chauffeur.
Afspraken voor de ritten worden uitsluitend in de ochtenduren via de telefooncentrale of direct op
kantoor op De Linie 4 gemaakt.
Het bestuur van Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. is financieel verantwoordelijk voor de
exploitatie van de gebruikte vervoersmiddelen. Deze beschikken allen over een TomTom en mobiele
telefoon, zodat chauffeurs altijd bereikbaar zijn en ook in staat zijn om in noodgevallen een arts of
politie te bellen.
Het bestuur van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. bestond eind 2018 uit zes personen
en een financieel adviseur.
Personeelszaken lopen via het bestuur van Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. en worden
binnen het bestuur besproken.

GEGEVENS ORGANISATIE

Vestigingsadres

: De Linie 4, 6982 AZ Doesburg

Telefoonnummer

: 06-41917757 (ma. t/m vr. 08.30 – 11.30 uur)

E-mail

: plusbus.doesburg@gmail.com

Website

: www.plusbusdoesburg.nl

Stichtingregister

: S 41051341

IBANnummer

: NL58RABO0137570910
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BESTUURSSAMENSTELLING

Het bestuur van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. ziet er eind 2018 als volgt uit:
Voorzitter

de heer T. van Leeuwen

Secretaris

de heer G.J.W. Berends

Penningmeester

de heer J. van Es

Lid

de heer J.T.L.M. Gerritsen

Lid

mevrouw H. Rehorst-Horstman

Lid

de heer M. van Rooijen

Financieel adviseur

de heer H.J.W. Niesink

Tijdens de bestuursvergaderingen in 2018 zijn o.a. de volgende punten aan de orde geweest:




























aanschaf nieuwe vervoersmiddelen;
actualiseren van website en Facebook;
beheersovereenkomst en kostenverdeling de Linie;
bestuur verzekeringen;
binnen de stichting actualiseren regelgeving ANBI in 2018;
contact onderhouden met Gemeente Doesburg en Buurtacademie;
contact onderhouden met Vrienden van de Plusbus;
contact met ouderen- en vrijwilligersorganisaties (o.a. ANBO, Caleidoz);
delen expertise met Plusbus Zevenaar;
exploitatiebegroting 2018 “Plusbus” Doesburg bij vervoer als algemene voorziening WMO;
financiële positie van de stichting;
functioneren van de vrijwilligers;
handleiding chauffeurs actualiseren;
jaarverslag 2017 van secretaris en penningmeester;
lief en leed vrijwilligers;
onderzoek naar samenstelling voertuigenpark;
onderzoek en wijziging tarieven;
onderzoek en overleg overname vervoer Rijnwaarden
onderzoek vrijwilligersvergoeding;
oplossen van incidentele problemen;
optimalisering dienstverlening Plusbus
organiseren van een barbecue en kerstbuffet voor de vrijwilligers in 2018;
overleg Buurtacademie/Gemeente over vergroting kantoorruimte;
overleg gemeente Doesburg inzake opzet algemene vervoersvoorziening;
stopzetten vervoer Zozijn in 2018;
telefoniekosten;
veiligheidstrainingen t.b.v. chauffeurs/vrijwilligers;
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verhuur bussen aan derden (Plusbus Zevenaar)
vervoer gehandicapt kind < 2 jaar;
vervanging bedrijfskleding;
voorbereiden en organisatie van de vrijwilligersbijeenkomsten;
werving vrijwilligers (chauffeurs en vrijwilligers op kantoor);
WMO pasvervoer.

Als bijzonder agendapunt kwam tijdens iedere vergadering de stand van zaken betreffende de
Plusbus Zevenaar aan de orde. De Plusbus Zevenaar is opgericht met de kennis van de Plusbus
Doesburg (voorzitter). Om tot een verantwoorde exploitatie te komen van ritten hebben Plusbus
Doesburg en Plusbus Zevenaar besloten om de interne ritten binnen Zevenaar over te dragen aan
Plusbus Zevenaar.
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VRIJWILLIGERS

Door de inzet van vele vrijwilligers wordt het aangepast vervoer in Doesburg en omstreken tot een
succes gemaakt. In totaal waren er in eind 2018 ongeveer 50 vrijwilligers voor de Stichting
Aangepast Vervoer Doesburg e.o. actief.
De Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. hecht veel waarde aan een goed contact met haar
vrijwilligers. Het kantoor biedt de vrijwilligers een luisterend oor en vast aanspreekpunt.

Er werden in 2018 meerdere gezamenlijke bijeenkomsten van bestuur en vrijwilligers gehouden.
Tijdens deze bijeenkomsten zijn de vrijwilligers op de hoogte gehouden van wijzigingen in het
werkveld, binnen het bestuur en met betrekking tot het gebruik van de vervoersmiddelen. Ook
hebben deze bijeenkomsten als doel elkaar beter en/of op andere wijze te leren kennen.

Zaken die tijdens de bijeenkomsten o.a. besproken werden:














cijfers verrichtte diensten;
EHBO trainingen;
gebruik van veiligheidsgordels bij het vervoer van rolstoelgebruikers e.d.;
in acht nemen van de verkeersregels;
plannen van ritten;
rijstijl en het melden van schades of mankementen;
schoonmaak vervoersmiddelen;
verantwoordelijkheden vrijwilligers/chauffeurs;
vervanging bij afwezigheid tijdens vakantie en langdurige ziekte;
vervoersmiddelen;
vrijwilligersvergoeding;
weekendritten;
WMO pasvervoer

In december 2018 ontvingen alle vrijwilligers van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o.
tijdens het kerstbuffet een Kerstpakket.

Voor het bestuur blijft voorop staan dat de inzet, het enthousiasme en de kennis die de vrijwilligers
meebrengen, gewaarborgd blijven. De verantwoording voor de vrijwilligers ligt uitsluitend bij het
bestuur van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. .
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VRIENDEN VAN DE PLUSBUS

In april 2008 is door het bestuur van Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. het initiatief
opgepakt om de Vrienden van de Plusbus op te richten.
Het aantal vrienden in 2018 bedraagt 75
De jaarlijkse minimum bijdrage is gesteld op € 10,00.

De ontvangen bijdragen van de vrienden komt volledig ten goed aan de exploitatie van de Stichting
Aangepast Vervoer Doesburg e.o.

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL 58 RABO 0137 570 910
t.n.v. Plusbus Doesburg e.o. onder vermelding van: ‘Vriend van de Plusbus’
Door de ANBI-status van onze stichting zijn uw giften, erfstellingen, legaten en schenkingen onder
voorwaarden aftrekbaar van de belastingen.
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FINANCIËN

De Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. is financieel een gezonde organisatie, die subsidie
ontvangt van de gemeente Doesburg. De verdere inkomsten van de stichting bestaan uit de
opbrengsten uit het vervoer en reclameuitingen.
De Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. biedt sponsoren een mogelijkheid tot bedrijfsreclame
op de vervoersmiddelen. Hiervoor ontvangt de Stichting een vergoeding.
De gegevens betreffende de financiële situatie van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o.
staan in het financieel jaarverslag 2018.
Dit verslag is op verzoek in te zien bij de penningmeester en/of vanaf maart 2019 te downloaden
vanaf de website van de stichting.
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SPONSOREN

De Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. heeft contracten afgesloten met de volgende
bedrijven en instellingen. In ruil voor een financiële bijdrage wordt de naam van de sponsor op één
van onze voertuigen vermeld.
Auto Totaal Center
Claus Bouwbedrijf
De Koppel bv
Doesburgse Apotheek
Drogisterij Etos Doesburg
Garage Schel
Gewi Haarmode
Ness Haarmode
Plameco systeemplafonds
Rechtswinkel Doesburg
Staarink Warenhuis
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BEREIKBAARHEID / PRIJZEN

Het bezoekadres/kantoor van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. is : De Linie 4 6982 AZ
te Doesburg.
Het kantoor is telefonisch bereikbaar onder nummer: 06-41 91 77 57 op werkdagen tussen 8.30 uur
en 11.30 uur. Cliënten (ouderen en personen met een functiebeperking) kunnen binnen die tijd een
rit aanvragen.
De ritprijs voor 2018 bedraagt: € 1,00 per enkele rit en € 2,00 voor inwoners van de gemeente
Doesburg voor een retourrit binnen de gemeente Doesburg. Deze tarieven zijn in verband met de
door de gemeente Doesburg gewenste algemene voorziening lokaal vervoer conform Wet
maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) drastisch verlaagd t.o.v. 2017.
Voor ritten binnen de gemeente Doesburg bestaat de mogelijkheid om een elf-rittenkaart te kopen
waarmee de ritprijs kan worden voldaan.
Voor extra reizigers van en naar hetzelfde adres en voor individueel vervoer bij 4 of meer ritten per
week bestaat een kortingsregeling
Deze regeling en overige ritprijzen zijn op aanvraag beschikbaar en/of zijn te downloaden vanaf de
website van de stichting.

DOCUMENTEN

Voor de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. is het volgende document van belang:


“Doorlopende tekst van de statuten, zoals die luidt na de partiële statutenwijziging bij akte, op
18 november 2010”;
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TOT SLOT
Voor het jaar 2018 ligt een subsidieverlening van de gemeente Doesburg inmiddels vast.
De Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o. is een gezonde organisatie met enthousiaste
vrijwilligers welke in 2016 door de aanschaf van een tweetal nieuwe bussen (waarvan één met Euro 6
norm motor) een vergroening van het wagenpark heeft ingevoerd.
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
de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o., zodat een optimaal functioneren van deze
doelgroepen bevorderd wordt.

Doesburg , februari 2019

G.J.W. Berends, secretaris

T. van Leeuwen, voorzitter
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