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1. Inleiding 

Dit beleidsplan beschrijft de wijze waarop wij als Stichting Buurtbus Bergen (SBB) 
een wezenlijk onderdeel van de gemeente willen zijn in de dorpen Afferden, Aijen, 
Bergen, Heukelom, Nieuw Bergen, Siebengewald, Well en Wellerlooi. 
 
Dit beleidsplan is géén statisch maar een dynamisch document. Door de opzet van 
het document is een jaarlijkse update wenselijk. 
 
Dit document dient uitsluitend voor intern gebruik. 
Het auteursrecht (copyright) rust bij het bestuur. Het bestuur heeft het alleenrecht 
om het werk te exploiteren en kan voorwaarden stellen aan diegenen die iets met 
het werk willen doen 
 
1.1 Aanleiding 

 
In 2010 heeft de Stichting Welzijnsbevordering Bergen (SWB) een zeer succesvol 
ontmoetingscentrum voor ouderen kunnen realiseren. Hiertoe huurde de SWB tot 
voor kort ruimte in het recreatiecentrum Den Asseldonk. In de loop van dit jaar 
krijgt Den Asseldonk echter een andere bestemming en was de SWB genoodzaakt uit 
te zien naar andere mogelijkheden. Door een samenwerkingsverband met de paro-
chie Bergen, de ouderenbond KBO en de Zonnebloem is op een andere locatie een 
breder en beter geoutilleerd ontmoetingscentrum opgezet, waar iedereen die be-
hoefte heeft aan sociaal contact en een laagdrempelige gelegenheid zoekt om ande-
ren te ontmoeten welkom is. Dit ontmoetingscentrum (OCB) kent ook een z.g. “eet-
punt”, waar tegen een geringe vergoeding eenmaal in de week een warme maaltijd 
wordt bereid. Daar, waar de Stichting zich specifiek richt op het welzijn van de 
kwetsbaren in onze samenleving, voorziet het OCB in een grote behoefte. Dit ont-
moetingscentrum draait geheel op vrijwilligers. 
 
Naast de fysieke verplaatsing van haar activiteiten heeft de SWB zich ook beraden 
over een verbreding van haar missie. Wat zou het mooi zijn als alle partijen, die op 
welke manier dan ook bijdragen aan het welzijn van mensen onder één overkoepe-
lende organisatie (SWB) met behoud van ieders identiteit en bijbehorend netwerk, 
zouden samenwerken. Meer dan nu het geval is. Dat was onze nieuwe droom, die nu 
ook werkelijkheid is geworden. Maar liefst 13 partijen zijn inmiddels bij elkaar ge-
komen en hebben de bereidheid uitgesproken om méér te gaan samenwerken. De 
nieuwste missie van de SWB richt zich dan ook volledig op het “verbinden”. 
 
Maar……tijdens de eerste brainstormsessie(voorjaar 2018), bij het invullen van de 
randvoorwaarden, stuiten wij gelijk op het probleem van bereikbaarheid. De ge-
meente Bergen omvat 5 dorpskernen waar van openbaar vervoer nauwelijks sprake 
is. Onze ‘deelnemers’ hebben een vervoersprobleem. 
Het bestuur van de SWB heeft de taak op zich genomen om een wensbus in onze 
gemeente aan het rijden te krijgen. 
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1.2 Samenwerking 

 
Wat zou het mooi zijn als alle partijen, die op welke manier dan ook bijdragen aan 
het welzijn van mensen, onder één overkoepelende organisatie (SWB) met behoud 
van ieders identiteit en bijbehorend netwerk, meer gaan samenwerken.  
 

 
Ons motto is dan ook: uw Welzijn is onze Zorg.  
Wij zijn er voor u, want samen zijn wij sterker! 

1.2.1 Samenwerking binnen Bergen c.q. gemeente breed. 

In de maanden maart en april van 2018 heeft het bestuur van de SWB onderstaande 
partijen bij elkaar weten te brengen en draagvlak te creëren met als doel de sa-
menwerking te intensiveren, te coördineren en daar waar mogelijk uit te breiden 
en/of te combineren. 
 
Alzheimercafé 
Het Alzheimercafé is een maandelijks ontmoetingspunt voor mensen met dementie, 
hun partners, familie en ander belangstellenden. Een laagdrempelig ontmoetings-
punt, waar maandelijks een thema rondom dementie bespreekbaar wordt gemaakt. 
 
Foooocus Bergen 
De Mikadoschool uit Gennep is samen met de gemeente het project Foooocus be-
gonnen. Hier kunnen jongeren uit Bergen met een verstandelijke beperking in de 
eigen gemeente onderwijs krijgen en arbeidsvaardigheden aanleren bij lokale on-
dernemers. 
 
KBO Bergen 
De KBO is een organisatie van en voor ouderen met als taak belangenbehartiging 
van deze ouderen. Dit is er op het gebied van welzijn, pensioenen, collectieve zorg-
verzekering, actieve deelname aan het maatschappelijk leven, wonen, mobiliteit en 
gelijkwaardigheid. Uitgangspunt is dat ouderen zelfstandig en volwaardig kunnen 
deelnemen aan de samenleving. Hiertoe organiseert de KBO allerlei activiteiten en 
bijeenkomsten. 
 
 
 
 



 

5 

Maasduinen Staete (MS) 
Maasduinen Staete is naast een zorgcentrum ook een plek om andere mensen te 
ontmoeten. Het gebouw is sfeervol ingericht en alle ruimtes doen huiselijk aan. 
Dankzij de unieke formule van MS kunt u -als inwoner van de gemeente Bergen- 
activiteiten bezoeken. Beschikt u over een indicatie van de WMO of WLZ dan kunt u 
tevens deelnemen aan de dagbesteding. Deze is binnen MS dan voor u vijf dagen in 
de week toegankelijk. 
 
OCB 
Bewoners van de gemeente Bergen te ondersteunen in hun behoefte aan contact 
met anderen. Bewoners het gevoel geven, dat je als mens deel uitmaakt van een 
gemeenschap, dat is de achterliggende gedachte. Alléén is immers ook maar alléén. 
Daar, waar gewenst, kunnen wij mensen met dezelfde wensen met elkaar in contact 
brengen en/of bepaalde activiteiten faciliteren. 
 
Proteion dagbesteding in Den Asseldonk (DA) 
In dagbesteding DA bieden wij u op maandag, woensdag en vrijdag een dagbeste-
ding aan in een gezellige omgeving waar u kunt deelnemen aan een gevarieerd pro-
gramma. Daarnaast spelen we in op uw persoonlijke behoeften met passende activi-
teiten. Deze dagbesteding ondersteunt u om langer zelfstandig te blijven wonen. 
Een dag invulling die bij u past! Om hiervoor in aanmerking te komen hebt u een 
indicatie van de WMO of WLZ nodig.  
 
Samen in beweging    
Samen in Beweging is een organisatie die activiteiten aanbiedt op het gebied van 
sport en spel, bewegen op maat, gymnastiek (ook op de stoel), dansen, bewegen op 
muziek, yoga en sportief fit blijven. Deze activiteiten zijn speciaal bedoeld voor 50-
plussers om langer onafhankelijk te blijven en om sociale contacten op te doen. 
 
Vrijwilligerszorg 
Vrijwilligerszorg biedt hulp aan kwetsbare oudere inwoners in hun thuissituatie. 
Vaste vrijwilligers worden ingezet voor bijvoorbeeld: ondersteuning aan mensen 
met een chronische ziekte, lichamelijke beperking of iemand die eenzaam is. Inwo-
ners én hun mantelzorgers kunnen een beroep doen op de vrijwilligerszorg.  
 
Zonnebloem Bergen 
De Zonnebloem streeft naar een samenleving waaraan mensen met een lichamelijke 
beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. Wij beogen dynamisch, 
zichtbaar en bekend te zijn in de Bergense gemeenschap en doen dit o.a. door op 
huisbezoek te gaan bij onze gasten en door het organiseren van activiteiten. 

Parochie Bergen 
De kerkgemeenschap is veel meer dan het gebouw. De kerk, de parochie, is de ge-
meenschap waar mensen (kunnen) samenkomen en waar iedereen welkom is. Men-
sen die samen een plek creëren om het leven te vieren, om te rouwen en om samen 
te kunnen zijn. Een plek waar we samen nadenken over de inhoud en de waarde van 
het leven.  
En waartoe het geloof je oproept tot verantwoordelijkheid, met name voor de 
kwetsbare en getroffen mensen. Vaak via woorden maar minstens zo vaak via da-
den: respecteer je naaste gelijk jezelf. 
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Vincentius vereniging Bergen 
De vereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie die door armoe-
debestrijding en persoonlijke hulpverlening een structurele bijdrage wil leveren aan 
een beter leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. Zij draagt zorg 
voor de uitgifte van voedselpakketten in de gemeente Bergen en tevens verzorgt zij 
kerstpakketten voor inwoners die het niet breed hebben. Verder helpt zij bij acute 
noodsituaties als er geen financiële mogelijkheden zijn. 
 
Daarnaast zijn het team praktijkondersteuners van de huisartsenpraktijk en het so-
ciaal team van de gemeente Bergen betrokken partners. 
 

1.2.2 Ultieme doel 

De SWB wil daarom een “buurtbus” aanschaffen waar mensen, verstoken van open-
baar of anderszins vervoer, een beroep op kunnen doen. Het is de bedoeling dat de 
bus bij oproep beschikbaar is en gereden wordt door vrijwilligers. Even een bood-
schap doen, naar de bibliotheek, naar de huisarts, naar het ziekenhuis of deelnemen 
aan een georganiseerde activiteit zijn zaken die dan ineens kunnen. De SWB heeft 
het advies gekregen om de activiteiten van deze buurtbus onder te brengen in een 
aparte stichting. 
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2. Historie 

 
De langgerektheid en de verspreide bewoning van de gemeente Bergen L. geeft door 
het beperkt zijn/hebben van openbaar vervoer meteen de ‘kwetsbaarheid’ en (drei-
gend) isolement van vooral de zwakkeren in onze gemeenschap aan. 
 
2.1 Demografische gegevens gemeente Bergen L. 

De gemeente Bergen ligt in de kop van Noord-Limburg.  
De gemeente bestaat uit de kerkdorpen Afferden-Bergen-Nieuw Bergen-
Siebengewald-Well en Wellerlooi. De gemeente telt ca. 13.110 inwoners en het  
bestuurscentrum bevindt zich in Nieuw Bergen. 
 

Inwoners gemeente Bergen (L) van 2014 tot 1 januari 2018 

postcodegebied 2014 2015 2016 2017 2018 

Afferden L.                   (5851) 2134 2123 2121 2115 2112 

Bergen L                    (5854) 5363 5297 5300 5309 5335 

Siebengewald            (5853) 2078 2077 2020 2028 2022 

Well                           (5855)  2454 2439 2443 2452 2442 

Welllerlooi                 (5856) 1214 1217 1209 1194 1175 

Totaal aantal inwoners 13.242 13.153 13.093 13.098 13.110 
 

 

 
De totale oppervlakte bestaat uit 108,48 km² land en 4,7 km² water. De belangrijkste 
verkeersader is de N270 en N271. 
 
2.2 Enkele kenmerken binnen de gemeente zijn: 

De gemeente Bergen ligt in Noord-Limburg in het hart van Nationaal Park De Maas-
duinen. De gemeente heeft een gevarieerd landschap met vele kilometers wandel-, 
fiets- en ruiterroutes. 

 In het noorden grenst het dorp Afferden aan de gemeente Gennep. 

 In het zuiden grenst Wellerlooi aan de gemeente Venlo. 

 Aan de westkant stroomt de rivier de Maas langs de gemeentegrens 
waardoor een gedeelte van de gemeente Bergen in het uiterwaarden van 
de Maas ligt. 

 Aan de oostkant vormt Duitsland de grens met de gemeente Bergen. 

 
In Afferden liggen een aantal campings, korenmolen ‘Nooit Gedacht’, een kerk, een 
kapel en bij de kasteelruïne Bleijenbeek ligt een golfbaan op landgoed Bleijenbeek.  
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Bergen en Nieuw Bergen 
Van verre is de oude Romaanse toren te zien, de ruïne van de toren van de voorma-
lige kerk in Bergen. Tot de jaren vijftig was Bergen het centrum van de gemeente. 
Door de ligging op de uiterwaarden van de Maas had Bergen bijna geen uitbrei-
dingsmogelijkheden en kwam er een nieuwe woonkern, Nieuw Bergen, dat in 1963 
deze officiële naam kreeg. 

Nieuw Bergen is het centrum van de gemeente waar de meeste (winkel) voorzie-
ningen gevestigd zijn waaronder het winkelcentrum Mosaïque. Ook op het Rem-
brandtplein en in de nabijheid van Mosaïque zijn diverse winkels gevestigd. 

Het grensdorp Siebengewald behoorde in de zeventiende en achttiende eeuw tot 
het Duitse Pruisen. De bewoners van dit grensgebied gingen tot 1823 naar de 
kerk bij het aan de andere kant van de grens gelegen Duitse klooster ‘De Gaes-
donck’, daarna naar de parochie Afferden. In 1863 werd de parochie Siebenge-
wald opgericht. 

In het pittoreske dorp Well ligt een van de mooiste kastelen van de provincie Lim-
burg. Ook de Grotestraat aan de oever van de Maas met zijn monumenten en histo-
rische gebouwen is een bezoek waard. 

Wellerlooi is een dorp met afwisselende natuurgebieden. 

In het natuurgebied De Hamert ligt het Monument der Gevallenen. Tijdens de 
Nationale Herdenking op 4 mei is er een stille tocht naar dit monument. Er is 
een herdenking voor de daar overleden verzetsstrijders en de overige Nederland-
se slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies 
na de Tweede Wereldoorlog 

 
2.3 Vergrijzing 

Zoals in vele dorpen op het platteland neemt ook de vergrijzing van de bevolking in 
de gemeente Bergen toe. Door de geïsoleerde ligging en het ontbreken van hoogge-
kwalificeerde arbeidsplaatsen trekken vooral de jongeren naar de omliggende ste-
den. Zij studeren daar en komen veelal niet meer terug om in de gemeente te ko-
men wonen. Het winkelaanbod in de 5 kerndorpen is de laatste jaren dan ook flink 
teruggelopen. Daar zullen wij het mee moeten doen, het is niet anders. 
Met het ouder worden van de bevolking en de daarbij behorende ‘kwaaltjes’ nemen 
de zorgen rondom deze ouderen toe.  
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3. Missie en Doel 

 
3.1 Missie 

SBB heeft een droom en hoopt dat het buurtvervoer bijdraagt aan de versterking 
van de leefbaarheid en aan het terugdringen van het sociaal isolement in de dorpen 
van de gemeente Bergen. Hiermee ondersteunt de SBB het langer zelfstandig functi-
oneren van de mensen. 
 
 
3.2 Doel 

Stichting Buurtbus Bergen heeft als doel om bewoners met een sociale en/of fysieke 
beperking, van de kernen Afferden, Bergen, Nieuw Bergen, Siebengewald, Well en 
Wellerlooi de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van vervoer binnen het 
rijgebied. Bent u door omstandigheden minder mobiel en kunt u geen ander vervoer 
organiseren dan kunt u gebruik maken van de Buurtbus. Ook kunt u deelnemen aan 
uitstapjes of activiteiten. Zo kunt u in contact komen met andere buurtbewoners. 
 
3.3 Doelstelling 

De bedoeling is dat de buurtbus gemiddeld vijf dagen in de week gaat rijden voor de 
mensen in de dorpen van de gemeente Bergen die niet meer zelfstandig boodschappen 
kunnen doen of een activiteit willen bezoeken. Ook voor inwoners die zich eenzaam voe-
len is de bus een mogelijkheid om mensen te ontmoeten. Alles rondom de bus wordt 
georganiseerd door vrijwilligers, aangestuurd door één of meerdere coördinatoren. 

Mensen in rolstoelen kunnen helaas niet mee, dat vervoer is n.l. te specialistisch en deze 
mensen hebben veelal een WMO of WLZ indicatie. De buurtbus is een aanvulling op het 
openbaar vervoer maar is zelf uitdrukkelijk géén openbaar vervoer en ook géén taxibe-
drijf. 

De buurtbus is een aanvulling op het openbaar vervoer maar is zelf uitdrukkelijk géén 
openbaar vervoer en ook géén taxibedrijf. Het is een initiatief van de SWB dat gerund 
wordt door louter vrijwilligers die niet in de avonduren/weekenden rijden. 

De bus rijdt in Afferden, Bergen, Nieuw Bergen, Siebengewald, Well en Wellerlooi van 
deur tot deur en ook naar de volgende puntbestemmingen: Maasziekenhuis Boxmeer en 
Vie Curi ziekenhuis Venray, NS stations Boxmeer en Venray en de verzorgingshuizen in 
Boxmeer-Gennep en Venray. 

De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
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4. ANBI 

 
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. 

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor 
het algemeen nut. 

 

4.1 Wat zijn de voordelen van die ANBI- status?  

Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te heb-
ben, niet alleen voor de organisatie zelf: het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs. 
Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting 
is. 

De (gewone) ANBI- status heeft de volgende fiscale voordelen: 

 Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaar-
den voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Hierover vindt u uitgebreide infor-
matie op de website van de belasting dienst. 

 Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende re-
gels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. 

 Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen 
en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een op-
dracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn 
geschied in het algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term ANBI, 
maar instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet in-
komstenbelasting 2001. 

 Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld 
van schenkbelasting. 

 De SBB is vanaf 6 augustus 2018 aangemerkt als ANBI. 

RSIN nummer (fiscaal identificatienummer): 8590 67 269 
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5. Mensen 

Mensen zijn het alerbelangrijkste bij het opzetten van een business case c.q. pro-
jectplan. Zonder de inzet van mensen is elk plan bij voorbaat niet haalbaar. 

 
5.1 Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Buurtbus Bergen bestaat anno 2018 uit: 
Voorzitter  Martin Arntz 
Secretaris  Pierre Rutten 
Penningmeester Ton Roodbeen 
Lid   Jacques Hesen 
Lid   Jac. Kessels 
Lid   Jack Krebbers 
Lid   Jaap Slob 
 
De statuten van de stichting staan vermeld in de notariële akte die op 6-08-2018 bij 
notaris J.S. Rieff is verleden. Het bestuur van de SBB is hieraan gehouden. 
 
5.2 Ondersteuning 

Het bestuur van de SBB wordt in hun werkzaamheden ondersteunt door een aantal 
functionarisen die een specifieke taak/rol vervullen: 
 
Coördinator:  Pierre Dijf en Pierre Rutten 
Planners:  Jan van Lin, Jaap Slob, Ger Verijdt 
Vertrouwenspersoon:  Jan Gerritsen 
Webbeheer:  Jan van Lin 
 
5.3 Vrijwilligers en gastheer/vrouw 

Rien de Bakker  Cees ten Have   Huub Peeters 
Stephen Barnes  Anneke Heijligers  Joost Peters 
Tilly Bezem   Hans Hermens   Jos Remmen 
Theo Bömers   Bèr van den Hoogen  Jan Rutten 
Piet van der Coelen  Sjraar Huibers   Toon Rutten 
Harrie Cuppen   Colin Lauf   Theo Timmermans 
Frans van Denderen  Ben van Lier   Peter Welbers 
Rinus Ebben   Toon Marten   Peja de Wilde 
        Paul Winkes 
 
5.4 Eisen stellen aan de vrijwilligers c.q. chauffeurs 

Mag een vrijwilliger zo maar de bus besturen? Nee, dat gaan wij zeker niet doen. 
-van elke vrijwilliger vragen wij een VOG 
-elke vrijwilliger tekent een overeenkomst 
-elke vrijwilliger tekent een gedragscode 
-elke vrijwilliger tekent een AVG toestemming 
-van elke chauffeur vragen wij een medische keuring 
-elke chauffeur dient een rijtest (vakbekwaamheid) te ondergaan 
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5.5 Verzekering 

De vrijwilligers zullen door de SBB worden aangemeld bij De Vrijwilligerspolis van 
vrijwilligersnet Nederland via de gemeente Bergen. 
De verzekering van de buurtbus (allrisk- en inzittenden) en de motorrijtuigenbelas-
ting maakt onderdeel uit van het contract met het Nationaal Ouderen Fonds. 
 
 

 
 
 
Met z’n allen maken wij er binnen onze gemeente iets moois van ! 
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6. Middelen  

De aanschaf en de maandelijkse exploitatie van de Buurtbus vraagt om een financiële 
inspanning die de SBB zelf niet kan dragen. Daarom hebben wij een beroep gedaan op 
landelijke fondsen en enkele maatschappelijk betrokken lokale sponsoren. Wij zijn dan 
ook heel blij met de financiële bijdragen die wij mochten ontvangen van: 

-Oranje Fonds – fonds Zorgen voor Elkaar provincie Limburg – Stichting Arnold Uleyn – 
Stichting Brentano – Stichting Maagdenhuis  – Stichting RCOAK –    N&P Group BV – Peka 
Kroef – Rabobank LvCM – Gemeente  Bergen L.  en  de parochie H. Petrus. 

6.1 Het Nationaal Ouderen Fonds als partner 

Wij zijn in contact gekomen met het Nationaal Ouderen Fonds. 
Voordelen vanuit de samenwerking met het Nationaal Ouderen Fonds zijn: 
-aankoop is vrij van bpm-belasting 
-aankoop is vrij van btw-heffing 
-aankoop kan in maandtermijnen (leasebedrag) worden terugbetaald 
-na 72 maanden (6 jaar) kan de bus voor een vastgesteld bedrag in eigendom 
  worden overgenomen (€ 5.000) 
-het leasebedrag is inclusief de verzekering 
-er is géén wegenbelasting verschuldigd. 
-landelijk rijden er op dit moment al 92 BoodschappenPlusBussen. 
-het fonds heeft dus de nodige expertise in huis. 
-werkwijze is afgestemd met het ministerie van Financiën  
 
Een en ander is vastgelegd in de partnerovereenkomst d.d. 17-9-2018. 
 
6.2 Investeringsplan 

Met de aanschaf van de Mercedes Sprinter is een bedrag gemoeid van € 50.518,-- 
De gebruikersfee bedraagt € 176,-- exclusief BTW per maand. 
De SBB heeft het recht om, na afloop van de overeenkomst (na 72 maanden), het 
voertuig voor een bedrag ad € 5.000,-- (excl. BTW) in eigendom te verwerven.   
 

6.3 Financiële cijfers: 

Openingsbalans Stichting Buurtbus Bergen 
Bank 5.000,00  Eigen vermogen 0,00 
   Lening SWB 5.000,00 
     
Totaal 5.000,00  Totaal 5.000,00 

 

   
    

Werkkkapitaal SWB        €   5.000,00 
 
6.3 Exploitatie opzet 

Inkomen    enkele rit 
 
1e maand 50 ritten à 1,50 €   75,00 
2e maand 60 ritten à 1,50 €   90,00 
3e maand 70 ritten à 1,50 € 105,00 
4e maand 80 ritten à 1,50 € 120,00    
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5e maand 90 ritten à 1,50 € 135,00 
6e maand       100 ritten à 1,50 € 150,00  
7e maand idem   € 150,00 
8e maand idem   € 150,00 
9e maand idem   € 150,00 
10e maand idem   € 150,00 
11e maand idem   € 150,00 
12e maand idem   € 150,00 
     € 1.575,00 
Retour ritten    € 1,575,00 
Meer opbrengst puntbestemmingen € 1.000,00 
Opbrengst activiteiten (uitjes)  €    400,00  
Totale inkomsten op jaarbasis  € 4.550,00 
 
Uitgaven     
 
-post verzekering   nihil 
-post motorrijtuigen belasting  nihil 
-post onderhoud (eerste jaar)  nihil 
-post stalling    nihil 
-post brandstof   € 1.500,00  (12 X 125,--) 
-post wassen    €    120,00  (12 x € 10,--)  
-post telefoon     €    240,00  (12 x € 20,--) 
-post onvoorzien   €    500,00 
-Lease contract Nat. Oud. Fonds € 2.148,00   (12 x € 179,--) 
Totale uitgaven op jaarbasis  € 4.508,00 
 
Resumé 
Inkomsten    € 4.550,00 
Uitgaven    € 4.508,00 
Begroot resultaat   €      42,00 positief 
  
 

6.4 Overige maandelijkse kosten 

In de exploitatiekosten van de buurtbus middels het leaseplan is géén rekening ge-
houden met de kosten van brandstof en onderhoud.  
Deze middelen zullen uit lokale bijdragen moeten worden bekostigd.  
 

6.5 Bijdrage van gebruikers 

Aan de gebruikers zal een kleine vergoeding worden gevraagd. Hierbij kun je denken 
aan € 1,50 per rit (enkele reis) binnen de gemeente en bijvoorbeeld € 3,00 per rit 
(enkele reis) naar de puntbestemmingen. Dit zijn de ziekenhuizen in Boxmeer en 
Venray. De NS stations in Boxmeer en Venray (Oostrum). De verzorgingshuizen in 
Boxmeer, Gennep en Venray. Ook dit draagt bij aan de exploitatie. Zij het natuurlijk 
gering. Maar alle beetjes helpen. 
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7. Activiteiten 

De SBB wil de Buurtbus ook heel graag inzetten als een Plusbus. De bus rijdt op 
werkdagen van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Wij willen vanaf het 
voorjaar 2019 de bus ook inzetten op de zaterdagen. Samen er met onze reizigers er 
op uit trekken en activiteiten ondernemen. Samen gaan ‘Plussen’. 
 

 

 
 
7.1 Gaat u met de bus mee op stap? 

 
zaterdag activiteit kosten bijdrage vervoer tijdstip 
dd-mm-jj  indicatie afhankelijk van 

aantal deelnemers 
 

 Kerstshow bij Leurs te Venlo    
     
 Lunchen hostellerie Maasduinen te 

Velden 
7,50 

excl.drank 
  

     
 Bezoek aan Kevelaer    
     
 Museum Klok en Peel te Asten 10,50   
     
 Pannenkoekenboot in Nijmegen 19,50   
     
 Museum het Petershuis te Gennep vrij-donatie   
     
 Rondrit door de Maasduinen    
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8. Marketing 

De SBB heeft alle strategische plekken binnen de gemeente voorzien van een aantal 
flyers. Tevens kan iedereen voor meer informatie terecht op de website:  
https://www.swbbergen.nl/sbb/ 
 
Echter: de beste en meest effectieve reclame is de weg via de mond op mond recla-
me. 
 
 
 
 

 

 
in het hart van de Maasduinen! 
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9. Bijlagen 

9.1 Gedragscode vrijwilliger 

 

 
Gedragscode vrijwilliger Stichting Buurtbus Bergen 
 
Algemeen 
Tijdens het vervoer moet iedereen zich veilig voelen. Plezier hebben en kunnen vertrou-
wen op de mensen waar je mee omgaat is van groot belang. Daar zijn we met elkaar 
verantwoordelijk voor. Het betekent dat ieder zich aan de gedragsregels houdt. 
 
Het bestuur van Stichting Buurtbus Bergen heeft naast het huishoudelijk reglement, een 
gedragscode opgesteld om duidelijkheid te geven over gewenst en ongewenst gedrag en 
om de veiligheid van de reisgasten met of zonder kinderen en/of collegae vrijwilliger te 
optimaliseren. Het geeft een beschrijving van de gedragsregels die bijdragen aan een 
open, transparante en veilige omgeving voor de reisgasten én de vrijwilligers en geeft 
een omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
 
Het invoeren van een gedragscode biedt de mogelijkheid om ongewenste omgangsvor-
men bespreekbaar te maken binnen Stichting Buurtbus Bergen. 
Met het ondertekenen van de gedragscode verklaart de vrijwilliger kennis genomen te 
hebben van de gedragsregels voor vrijwilligers en conformeert zich hiernaar te handelen. 
 
Het bestuur vraagt iedere vrijwilliger de gedragscode te ondertekenen. Daarmee ver-
klaart de vrijwilliger dat hij/zij de gedragscode kent en volgens de gedragscode handelt. 
 
Gedragsregels voor vrijwilligers 
 

1. De vrijwilliger creëert een omgeving en zorgt voor een sfeer waarbinnen de reis-
gasten en collegae vrijwilliger zich veilig en gerespecteerd voelen; 

2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan anderen te bejegenen op een wijze die de an-
der in zijn waardigheid aantast; 

3. De vrijwilliger ‘dringt’ niet verder door in het privéleven van de reisgasten en/of 
collegae vrijwilliger; 

4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van verbaal en lichamelijk geweld; 
5. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik on intimidatie; 
6. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik 

ten opzichte van de reisgasten en/of collegae vrijwilliger. Alle seksuele handelin-
gen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en kinderen jonger dan 18 jaar zijn 
onder géén beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik; 

7. De vrijwilliger mag een reisgast en/of collegae vrijwilliger niet op een zodanige 
wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of 
erotisch van aard ervaren zal worden; 
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8. De vrijwilliger blijft tijdens het contact met minderjarige kinderen zoveel als mo-
gelijk in het zicht van andere volwassenen; 

9. De vrijwilliger heeft de plicht om reisgasten en/of collegae vrijwilliger naar ver-
mogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en sek-
sueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode 
door iedereen wordt nageleefd; 

10. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 
gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij/zij verplicht hiervan 
melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen persoon; 

11. De vrijwilliger krijgt géén (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn; 
12. In gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet of bij twijfel over de toe-

laatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid 
van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daar-
over in overleg te treden met diens verantwoordelijke. 
 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarige en sanctiebeleid 
 
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: 
Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke 
zin, opzettelijk of onopzettelijk die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of 
gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding 
(volwassen-kind, hulpverlener-cliënt, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die 
strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. 
 
Gedragingen die volgens de bovengenoemde omschrijving vallen onder seksueel grens-
overschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een 
tuchtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het 
voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door per-
soonsgegevens in een centraal register op te nemen. 
 
Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur 
oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie 
worden gemeld. Deze gedragscode is op 7 november 2018 vastgesteld door het bestuur 
van Stichting Buurtbus Bergen. Het bestuur van Stichting Buurtbus Bergen heeft als ver-
trouwenspersoon aangewezen/aangesteld: 
 
De heer Jan Gerritsen 
Fazantstraat 33 
5854 GH Bergen L. 
0485-342095 of 06-34409855 
 
 
Ondergetekende,…………………………………………………………………………………… 
 
 
Geboren op……………………………………………. Te ………………………………………… 
 
Verklaart dat hij/zij de gedragscode van Stichting Buurtbus Bergen heeft gelezen, de in-
houd heeft begrepen en de gedragsregels volledig zal naleven. 
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9.2 Huishoudelijk Reglement 

         
Stichting Buurtbus Bergen (SBB). 
 
In het huishoudelijk reglement worden zaken vastgelegd waarin niet is voorzien in de 
statuten van de Stichting Buurtbus Bergen (SBB),  
opgemaakt de 06-08-2018.  
 
De SBB gaat per 1 november 2018 een project uitvoeren, t.w. buurtbus gemeente Ber-
gen, met een boodschappenplusbus gesubsidieerd door het Nationaal Ouderenfonds. 
Het doel van de buurtbus is om lokaal maatwerkvervoer van deur-tot-deur te realiseren, 
dat geen Openbaar Vervoer (OV), geen Doelgroepenvervoer (DGV) of taxi is, en bedoeld 
is voor inwoners van de gemeente Bergen L. met een (tijdelijke) beperkte mobiliteit. De 
reizigers dienen zelfstandig te kunnen in- en uitstappen en hoeven daarom geen gebruik 
te maken van het DGV dat bedoeld is voor reizigers met een fysieke beperking, zoals 
rolstoelers en scootmobielers.  Zij kunnen immers gebruik maken van de regelingen die 
vallen onder de WMO of WLZ. 
 
De buurtbus valt onder artikel 2.1 als ook 2.2 a.b.c. van de statuten: “het bevorderen van 
het welzijn van inwoners in de gemeente Bergen L. in zijn algemeenheid, zich daarbij 
speciaal richtend op kwetsbare doelgroepen, en de bevordering van de zelfstandigheid 
en zelfredzaamheid van ouderen in het bijzonder. In artikel 2.1 staat verder nog vermeld: 
“het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin 
van het woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”.  
 
De Stichting Buurtbus Bergen (SBB) waardeert de inzet van vrijwilligers uitermate. Ze zijn 
uiterst belangrijk om de buurtbus verder te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat hun 
inzet goed past bij het doel van de SBB is binnen dit Huishoudelijk Reglement een vrijwil-
ligersstatuut opgezet. Het is belangrijk dat de vrijwilligers weten wat de doelstelling is 
van de Stichting Buurtbus Bergen (SBB) en op welke wijze men daar een bijdrage aan kan 
leveren.  
Het Huishoudelijk Reglement hangt samen met 2 belangrijke documenten te weten de 
Statuten en de Vrijwilligersovereenkomst die elke vrijwilliger apart met de Stichting 
Buurtbus Bergen (SBB) afsluit en ondertekent. 
 
Hoe kunnen vrijwilligers daarbij helpen? 
Het is goed om te weten welke taken de belangrijkste voor de vrijwilligers zijn. 
De belangrijkste taken zijn: 

- Bestuurder van de buurtbus; 
- Gastheer/vrouw tijdens de ritten met de buurtbus; 
- Planner voor de buurtbus-organisatie; 
- Coördinator voor de buurtbus-organisatie; 
- Vrijwilliger tijdens andere activiteiten die plaats vinden binnen de SBB; 
- Bestuurstaken voor de Stichting Buurtbus Bergen (SBB); 
- Dagelijks Bestuur (DB) taken voor de Stichting Buurtbus Bergen (SBB); 
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Hoe worden de vrijwilligers begeleid? 
Begeleiding houdt in dat er één of meerdere personen is/zijn die bepaalt welke werk-
zaamheden door de vrijwilliger gedaan gaan worden en bij wie de vrijwilliger terecht kan 
als er vragen zijn. De begeleiding wordt verzorgd door de coördinator voor de: 

a) Bestuurder van de buurtbus; 
b) Gastheer/vrouw tijdens de ritten met de buurtbus; 
c) Vrijwilligers tijdens activiteiten voor de SBB; 

Hoe geschiedt de werving van nieuwe vrijwilligers? 
Meestal komen vrijwilligers via – via of door mond tot mondreclame in aanraking met 
het vrijwilligerswerk binnen de Stichting Buurtbus Bergen (SBB); bv. als chauffeur van de 
buurtbus. In een persoonlijk gesprek met de coördinator van de buurtbus of diens ver-
vanger wordt gezamenlijk bekeken of de uit te voeren taken in overeenstemming zijn 
met het verwachtingspatroon dat de vrijwilliger voor ogen heeft en bij welke activiteit er 
ondersteuning wenselijk is.  
 
Hoe worden vrijwilligers ingewerkt? 
Bij het inwerken zijn twee zaken belangrijk: 

1) De vrijwilliger moet de buurtbus leren kennen en men moet de collegae vrijwil-
ligers leren kennen.  

2) Het is belangrijk dat de vrijwilliger uitleg krijgt over de uit te voeren werkzaam-
heden en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheid. Een vrijwilliger als 
chauffeur voor de buurtbus wordt immers anders ingewerkt dan een coördinator 
of planner. De coördinator ziet erop toe dat er adequate training wordt gegeven. 
 

Welke vergoeding krijgen vrijwilligers? 
Voor hun activiteiten krijgen vrijwilligers geen financiële vergoeding/beloning.   
De Stichting Buurtbus Bergen (SBB) wil de vrijwilligers als volgt tegemoetkomen:  

- Gratis koffie/thee tijdens de vrijwilligersactiviteit (binnen het OCB); 
- 1 á 2 x per jaar wordt er een gezellig samenzijn voor de vrijwilligers georgani-

seerd; 
- Op geregelde tijden worden er informatieavonden voor alle deelnemers aan het 

buurtbus-project georganiseerd om ervaring uit te wisselen en de onderlinge 
band te verstevigen; 

- Investering in scholing, zoals EHBO, verkeersveiligheid, omgaan met dementie, 
etc. 

 
Mochten we ooit overgaan tot het uitkeren van een financiële vergoeding/beloning dan is be-
langrijk om te weten is dat iedere privé situatie anders kan zijn. Een vrijwilliger kan gepensioneerd 
zijn, arbeidsongeschikt zijn, werkeloos zijn of een parttimebaan hebben. Daarom kunnen er soms 
speciale regels gelden vanuit een uitkeringsinstantie of de belastingdienst. 
In totaal blijft de vergoeding in alle gevallen onder de maximale vrijwilligersgrens (2019: € 1.700,-
/jaar) die de belastingdienst hanteert zodat over de vergoeding die door de Stichting Buurtbus 
Bergen (SBB) wordt betaald geen loonbelasting of sociale premies betaald hoeven te worden door 
de vrijwilliger. 
Het is overigens aan de vrijwilliger zelf om dat voor zijn eigen situatie uit te zoeken want elke privé 
situatie is immers anders (bv. iemand ontvangt op een andere plek al een vrijwilligersvergoeding). 
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Wat verwacht de Stichting Buurtbus (SBB) van de vrijwilligers? 
 
Klantgerichtheid 
Bij de buurtbus staat de klant centraal. De vrijwilliger stelt zich daarom klantgericht op bij 
vragen of opmerkingen van klanten of als de situatie daar op een andere manier om 
vraagt. 
 
Rol bij de buurtbus 
Als vrijwilliger steek men de handen actief uit de mouwen. Een positief-kritische houding 
die leidt tot effectiever werken wordt gewaardeerd. De vrijwilliger volgt de aanwijzingen 
van de coördinator c.q. planner op en werkt collegiaal samen met anderen. Deze opstel-
ling helpt bij een goede samenwerking binnen de buurtbus-organisatie. 
 
Werkwijze 
De vrijwilliger werkt op een veilige wijze zonder zichzelf of anderen aan risico’s bloot te 
stellen. 
 
Werktijden 
De werktijden worden in overleg met de coördinator en/of planner afgestemd. 
Vrijwilligers kunnen van “vaste” tijden afwijken doch alleen in overleg met de coördina-
tor en/of planner. 
 
Gebruik van materialen 
Materialen worden behandeld zoals het een goed huisvader betaamt en na gebruik op 
hun normale plek opgeborgen, zodat anderen deze snel kunnen terugvinden. Bij vertrek 
wordt de werkplek opgeruimd achter gelaten.  
De buurtbus wordt voor en na afloop van de chauffeursdienst door elke chauffeur gecon-
troleerd op beschadigingen en/of schade. Deze worden gemeld bij de coördinator en 
voor elke schade wordt een schadeformulier opgesteld. Gebeurt dit niet dan leidt dit tot 
problemen met de leasemaatschappij en tot “schuldverlegging” van de ene chauffeur 
naar de andere. 
Ook wordt de buurtbus van binnen gecheckt om te bezien of deze gebruiksklaar is voor 
de volgende dienst en er geen risico’s ontstaan voor beschadiging dan wel bevuiling van 
kleding van chauffeur en/of reizigers. 
 
Aankopen 
Aankopen worden slechts door de coördinator met toestemming van het Dagelijks Be-
stuur (DB) van de Stichting Buurtbus Bergen (SBB) verricht. 
 
Belangenbehartiging 
De vrijwilliger draagt bij aan de goede naam van de buurtbus en doet geen negatieve 
uitspraken over de buurtbus dan wel de Stichting Buurtbus Bergen (SBB) tegenover an-
deren. 
De vrijwilliger zal zich loyaal opstellen en op geen enkele andere wijze de belangen van 
de Stichting Buurtbus Bergen (SBB) in gevaar brengen.  
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Overige  
De bovenstaande regels zijn beknopt. In gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement 
niet voorziet geldt dat het belang van de Stichting Buurtbus Bergen (SBB) voorop staat. 
Mocht een dreigende situatie zich voordoen waarin de coördinator niet geraadpleegd 
kan worden dan zal de vrijwilliger moeten handelen met het belang van de buurtbus 
en/of Stichting Buurtbus Bergen (SBB) voor ogen. Achteraf sluit de vrijwilliger dit dan 
direct kort met de coördinator. Zo kan slagvaardig gewerkt worden. 
 
Redelijkheid. 
Van elke vrijwilliger wordt verwacht dat men met goede intenties voor de Welzijnsbe-
vordering Bergen vrijwilligerswerk verricht en dat men in redelijkheid handelt. Bij ondui-
delijkheden, onenigheid wordt samen met de coördinator naar een oplossing gezocht.  
 
Algemeen 
Het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kan tot gevolg hebben dat de overeen-
komst met de vrijwilliger onmiddellijk wordt beëindigd. 
Mocht er sprake zijn van bijvoorbeeld diefstal, oplichting of verduistering dan wordt aan-
gifte bij de politie gedaan.  
 
Bestuur Stichting Buurtbus  Bergen (SBB) 
06-08- 2018. 
 
 
 
 
Namens de Stichting Buurtbus Bergen (SBB) ondertekent op  
de datum: 16-08-2018  
 
 
 
 
M.P.M. Arntz, Voorzitter Stichting Buurtbus Bergen : 
 
 
 
 
P.P.G. Rutten, Secretaris Stichting Buurtbus Bergen: 
 
 
 
 
 
A.T.P. Roodbeen, Penningmeester Stichting Buurtbus Bergen : 
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9.3 Vrijwilligersovereenkomst  

 
 
VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST   
   
Voor vrijwilligers in het project buurtbus gemeente 
Bergen 
 
Stichting Buurtbus Bergen verder te noemen 
“SBB”, vertegenwoordigd door Martin Arntz (voor-
zitter)  
 
En  
De heer/mevrouw…………………………… geb. ....-….-….,    verder te noemen de vrijwilli-
ger, gaan ten behoeve van het buurtbusproject de volgende samenwerking aan: 
 
De werkzaamheden  
De vrijwilliger vervult de functie van chauffeur binnen het project, volgens de bij 
deze overeenkomst behorende taakomschrijving. 
Het vrijwilligerswerk wordt onbetaald verricht. 
De vrijwilliger stelt in geval van ziekte of verhindering de stichting hiervan zo spoe-
dig mogelijk op de hoogte en zorgt zelf voor vervanging. 
 
Aanvang en einde van de overeenkomst 
De vrijwilliger is met ingang van ………………… bereid zich voor 4 uur per 2 weken in te 
zetten voor buurtbus gemeente Bergen L. 
De overeenkomst wordt beëindigd door opzegging door één der partijen. Hierbij 
wordt een termijn in acht genomen van 1 maand. Om, van zowel vanuit de stichting 
als vanuit de vrijwilliger, te bezien of de samenwerking bevalt geldt een proefperio-
de van 2 maanden. Binnen deze twee maanden kan van beide zijden de samenwer-
king worden opgezegd zonder opzegtermijn. 
 
Keuring en verklaring omtrent gedrag 
De vrijwilliger zal t.b.v. zijn taak medisch worden gekeurd. Tevens zal de vrijwilliger 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.  
 
Overleg 
Een maal per 3 maanden, of zo vaak als nodig blijkt te zijn, wordt een overleg met 
alle vrijwilligers van buurtbus gemeente Bergen belegd. De vrijwilliger wordt geacht 
dit overleg bij te wonen. Bij verhindering dient hij/zij zich af te melden. 
 
Onkostenvergoeding en boetes 
De stichting vergoedt de door de vrijwilliger werkelijk gemaakte onkosten. Hij decla-
reert deze kosten d.m.v. het daarvoor bestemde declaratieformulier waaraan de 
betaalbewijzen voor de onkosten worden gehecht.  
Boetes voor verkeersovertredingen komen voor rekening van de vrijwilliger. 
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Verzekeringen  
De stichting heeft alle vrijwilligers ondergebracht in de Vrijwilligersverzekering van 
de gemeente Bergen L. Dit betekent dat de vrijwilliger is verzekerd tegen aansprake-
lijkheid die verband houdt met het uitvoeren van zijn taak voor buurtbus gemeente 
Bergen. Tevens is de vrijwilliger via de Vrijwilligersverzekering verzekerd tegen on-
gevallen. Voor een beroep op de verzekeringen kan contact worden opgenomen met 
het bestuur van de stichting.  
 
Geheimhouding 
 
De vrijwilliger zal de privacy van de klanten en mede vrijwilligers respecteren en  
handelen  in de geest van de wet op de privacy (AVG 25 mei 2018). 
 
Tevens verklaart de vrijwilliger de SBB- Privacyverklaring ( versie 2 augustus 2018) 
te hebben ontvangen en heeft separaat toestemming gegeven om conform te han-
delen.  
 
 
 
Gegevens vrijwilliger: 
 
Adres:    _________________________________ 
 
Postcode:   _________________________________ 
 
Woonplaats:   _________________________________ 
 
 
Rijbewijs nummer:  _________________________________ 
 
Geldig tot:   _________________________________ 
 
Categorie:   _________________________________ 
 
 
 
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Bergen L. op 
 
 
Datum:………………………………………. 
 
 
 
Stichting Buurtbus  Bergen                                Vrijwilliger 
 
 
Naam:………………………………                       Naam:…………………………… 
 
 
Handtekening:…………………….         Handtekening: ……………………. 
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9.4 Privacyverklaring 

 
P R I V A C Y V E R K L A R I N G  

Stichting Buurtbus Bergen (SBB) vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens 
wordt omgegaan en wil ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die u verstrekt 
vertrouwelijk wordt behandeld. Daarom wordt op deze pagina toegelicht welke 
persoonsgegevens van u verzameld worden, voor welke doelen en wat ermee gebeurt. 
 
In het kort komt deze privacyverklaring erop neer dat uw persoonsgegevens: 
 alleen worden gebruikt voor doelen die met u zijn overeengekomen; 
 niet met anderen worden gedeeld, tenzij in deze privacyverklaring aangegeven; 
 zorgvuldig beveiligd worden. 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van SBB 
Stichting Buurtbus Bergen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere 
sites en bronnen die op deze website worden genoemd. 
 
Persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar 
natuurlijk persoon. Hier gaat het bijvoorbeeld om de namen en contactgegevens van de 
leden (een bestaande of potentieel lid), maar ook om informatie zoals bankgegevens en 
interesses. 

Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften 
verbonden. Wanneer wij persoonsgegevens van gebruikers of leden verwerken, houden 
wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’). 

Doel 
SBB verwerkt persoonsgegevens vanwege het vervullen van haar maatschappelijke 
betrokkenheid in de gemeente Bergen.. 
 
Hieronder geven we voor de verschillende typen dienstverlening aan welke rol SBB 
vervult als verwerkingsverantwoordelijke en voor welke doeleinden persoonsgegevens 
worden gebruikt. 

Voor de uitvoering van de overeenkomst: 
 het leveren van een dienst, inclusief de behoefte en wensen van een lid tot het 

aanpassen van een dienst; 
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Om te voldoen aan een wettelijke verplichting: 
 in het kader van nakoming van wet- en regelgeving, voor het behandelen van 

geschillen en het laten uitvoeren van controles, waaronder financiële zoals de 
boekhouding. 

 
Omdat wij een gerechtvaardigd belang hiervoor hebben: 
 de totstandkoming van de overeenkomst, een ledenavond of workshop; 
 de verzorging van informatievoorziening, zoals bijvoorbeeld het sturen van een 

nieuwsbrief of ander elektronisch bericht; 
 een lid de gelegenheid te bieden informatie te delen op een website (zoals 

facebook); 
 het gebruik van een website, inclusief de bijbehorende technologie, te analyseren, 

onderhouden, optimaliseren en beveiligen, mede om misbruik en fraude tegen te 
gaan.  

Benodigde Persoonsgegevens 
Om deze doelen als verwerkingsverantwoordelijke te kunnen bereiken, kan SBB onder 
andere de volgende persoonsgegevens verwerken: 
 NAW gegevens zoals roepnaam, initialen, naam -eventueel meisjesnaam, straat, 

postcode, woonplaats, telefoon / mobiel, e-mailadres-; 
 Geboortedatum en plaats 
 Burgerlijke staat; 
 Interesses; 
 Bankgegevens. 
 Foto’s welke gebruikt kunnen worden op de website en op Facebook 
Gebruik van diensten 
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van SBB kan u gevraagd worden om uw 
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn dan noodzakelijk om de dienst te 
kunnen leveren en worden, conform de wettelijke bewaarplicht, bewaard in het 
databestand van Stichting Buurtbus Bergen.. 

Communicatie 
Wanneer u een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in het e-
mailarchief. Als gevolg van back-up procedures en de wettelijke bewaarplicht kunnen 
deze berichten gedurende 7 jaar worden opgeslagen. Soms wordt u gevraagd naar uw 
persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het 
mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 

Derden 
SBB verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van 
de dienst, een verzoek of in het algemeen de goede uitvoering van het doel waarvoor de 
persoonsgegevens zijn verzameld.  
In bijzondere omstandigheden stellen wij zonder toestemming persoonsgegevens van 
gebruikers of klanten ter beschikking aan derden, bijvoorbeeld in geval van een 
rechtmatig verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit. 
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Bewaartermijn 
Wij bewaren deze persoonsgegevens in beginsel zolang als dat in redelijkheid 
noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden en om te voldoen aan wettelijke en 
fiscale bewaarverplichtingen. 

Beveiligingsmaatregelen 
Conform de verplichtingen uit de AVG spannen wij ons in om een adequaat 
beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te handhaven, dat gelet op 
de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, 
openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. 

Rechten van Betrokkenen 
Na een verzoek tot inzage van persoonsgegevens kunnen gegevens onjuist of onvolledig 
blijken. Onjuiste of onvolledige gegevens kunnen gecorrigeerd of aangevuld worden door 
SBB op de onderstaande manieren te contacteren. Ook kan een lid SBB verzoeken om 
gegevens te wissen. Wij zullen aan een verzoek om het wissen van gegevens voldoen 
indien er geen wettelijke verplichting of andere gegronde redenen bestaan, waardoor wij 
de gegevens moeten bewaren. 
 
Verzoeken om van deze rechten gebruik te maken kunnen worden gedaan via 
sbbbuurtbus@gmail.com of per post aan Secretariaat SBB, t.a.v. Pierre Rutten, Oude 
Bergse Heide 13, 5854 RG Bergen, onder vermelding van ‘persoonsgegevens’. 
 
Datalekkenprotocol 
Wij nemen maatregelen die betrekking hebben op het voorkomen van datalekken. 
Hierbij horen digitale en analoge beveiligingsmaatregelen op onze infrastructuur.  

Daarnaast zijn er ook procedures aanwezig voor de stappen die genomen moeten 
worden bij een datalek. Dit zorgt ervoor dat snel en effectief kan worden gehandeld om 
de schade zoveel mogelijk te beperken. De hoogste prioriteit na het ontdekken van een 
datalek is het dichten van het lek. 

Als wij verwerkingsverantwoordelijke zijn en wij hiertoe wettelijk verplicht zijn doen wij 
een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de 
inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor betrokkenen. Als wij 
verwerkingsverantwoordelijke zijn en het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt 
voor de privacy van betrokkenen informeren wij ook de betrokkenen. Er hoeft geen 
melding te worden gedaan als: 

 de persoonsgegevens onbegrijpelijk zijn gemaakt voor onbevoegden, bijvoorbeeld 
doordat versleuteling toegepast is; 

 SBB beschermingsmaatregelen heeft genomen die ertoe leiden dat het hoge risico 
van het datalek zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen; 

 de melding aan de betrokkenen onevenredig veel inspanningen vergt. In dat geval zal 
SBB  een openbare mededeling of soortgelijke doeltreffende melding doen van het 
datalek. 
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Contact 
Mocht u  vragen hebben over deze Privacy voorwaarden of de verwerking van 
persoonsgegevens door SBB, dan kunt u contact opnemen via s.w.bergen@home.nl 
of per post aan: 
 
Stichting Buurtbus Bergen 
t.a.v. P.P.G. Rutten 
Oude Bergse Heide 13 
5854 RG  Bergen 
Onder vermelding van ‘persoonsgegevens’. 
 
Deze contactgegevens gelden eveneens voor verzoeken om de rechten van betrokkenen 
uit te oefenen. 
 
 
 
Overig 
Wij behouden het recht voor om deze Privacy voorwaarden te wijzigen. De actuele versie 
van deze Privacy voorwaarden is telkens eenvoudig raadpleegbaar via de website. SBB 
adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn 
doorgevoerd. 
 
Deze Privacy voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 2 augustus 2018 

 

 

9.5 Statuten 

 
Zie de SBB website onder LEES MEER OVER SBB, Juridische status 
https://www.swbbergen.nl/sbb/juridische-status/ 
 
 
9.6 Kamer van Koophandel 

 

Zie de SBB website onder LEES MEER OVER SBB, Juridische status 
https://www.swbbergen.nl/sbb/juridische-status/ 
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