
 
 
 
 
 
 
 
Verslagperiode 17 december 2018 t/m 31 december 2019 
 
Wij zijn met zijn allen ruim een jaar geleden begonnen, aan hetgeen nu blijkt, een prachtig 
vrijwilligersproject in de gemeente Bergen. 
 
Ons team bestaat inmiddels uit 30 chauffeurs/gastvrouwen/heren, 4 planners, 2 coördinatoren en 7 
bestuursleden. In deze periode is er een hechte groep ontstaan die haar ’job’ heel enthousiast en vol 
overgave heeft opgepakt. Fantastisch om te zien. 
 
 

Enkele kengetallen: 28-6-2019 31-12-2019 Raming 2020 Ultimo 2020 
Aantal uitgevoerde ritten 748 1.945   
Aantal passagiers 821 2.077   
Gemiddeld aantal passagiers per rit 1,1 1,1   
Aantal gereden kilometers 11.660 28.632 35.000  
     
Aantal klanten 129 230   
Aantal bestemmingen 43 85   
     
Aantal tankbeurten 18 50   
Aantal liters diesel 1050 2563   
     
Kosten diesel incl. btw 1.349,00 3.475,00 4.000,00  
Kosten maandelijkse fee 0 930,00 2.800,00  
Reservering onderhoud 0 0 1.000,00  
Kosten telefoons 263,00 373,00 300,00  

Totaal 1.612,00 4.778,00 8.100,00  
     
Opbrengst ritten 963,00 2.822,50 3.200,00  
Opbrengst rittenkaarten 729,00 1.593,50 1.900,00  
Opbrengst diversen pm 362,00 3.000,00  

Totaal 1.692,00 4.778,00 8.100,00  
 
Even omkijken: 
Op 17 december 2018 is ons project van start gegaan. Uiteindelijk hebben wij tot 27 augustus 2019 
met 3 verschillende ‘leenbussen’ gereden. De situatie was verre van ideaal maar wij hebben ons er 
doorheen geslagen. Op 1 september 2019 heeft pastoor Jo Janssen onze spiksplinternieuwe bus 
ingezegend. Van deze Mercedes Sprinter kunnen wij jaren plezier hebben. 
Vanaf 9 november 2019 gaan wij met de bus ook op de zaterdagen op stap. Op die manier proberen 
wij samen de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan. Binnen de 5 dorpen hebben wij een pilot 
opgezet. 
 
Wij zijn heel blij met onze sponsoren, met onze huiskamer (OCB) en mogen beslist ook slagerij Arno 
de Best niet vergeten. Zij zijn immers ons ‘Dreh- und Angelpunkt’ en staan elke dag klaar voor ons. 
Ik sluit af met iedereen heel hartelijk te bedanken voor zijn/haar inzet. Immers: zonder vrijwilligers 
géén bus! Kijk ook nog eens op onze website https://www.swbbergen.nl/sbb 
 
Pierre Rutten 
Secretaris    

 


