Jaarverslag 2021
Ook dit jaar zijn er helaas nauwelijks uitstapjes geweest. In het voorjaar enkele ritten door
de bollenstreek en vanuit Bernardus en Hofwijck zijn cliënten naar vakantiehuizen in
Noordwijk gebracht om daar een dagdeel te verblijven. In december hebben wij Sinterklaas
en zijn Pieten in onze bus mogen vervoeren.
De traditionele rolstoel-4-daagse en het rolstoel golftoernooi gingen ook dit jaar niet door
vanwege de Corona pandemie.
In september hebben wij een zeer enthousiaste vrouwelijk chauffeur erbij gekregen,
mevrouw Sophie Verlaan. Naast de dank aan de chauffeurs die weer wekelijks voor onze
Stichting hebben gereden, gaat speciale dank uit naar Hans Kranenburg die vrijwel dagelijks
op de bus is te vinden en ook de bussen aftankt en laat wassen.
Wij zijn dit jaar een samenwerking aangegaan met de Stichting Radius. Voorheen werd er
door Radius uitstapjes gereden voor senioren die in Oegstgeest wonen, maar zelf nauwelijks
er op uit gingen. Omdat Radius hiervoor geen bus meer heeft rijden wij nu een aantal door
hen georganiseerde uitstapjes onder de noemer “De Blauwe Plus Bus”. Voorheen heette het
bij Radius de "Plus Bus".
Door pech met schades en reparaties zijn deze kosten helaas behoorlijk opgelopen tot
€ 10.472,00. Desondanks is het jaar nog met een positief resultaat van € 2.846,00 afgesloten.
Dit is mede te danken aan de, inmiddels, meer dan 100 televisies die aan de revalidanten
worden verhuurd.
Vanuit Marente konden we weer op de energieke inzet van Marian rekenen die daarbij werd
geholpen door Ingrid, Jacqueline, Heleen en Joshua. Dank aan allen.
We zijn de firma De Wit wederom dankbaar dat wij in de grote (truck)wasstraat onze bussen
mogen laten wassen. In het bestuur zijn enkele wijzigingen geweest. Onze secretaris
Annemieke Leget is gestopt en Femke Bolding is namens Marente erbij gekomen. Inmiddels
heeft Femke een baan buiten Marente gevonden maar zij blijft wel in ons bestuur.
Ook is er een begin gemaakt van het aanpassen en up-to-date maken van de statuten. Dat
zal begin 2022 zijn beslag krijgen. Vanwege de al twee jaar durende vermindering van
uitstapjes rijdt de daarvoor bestemde bus in plaats van "normaal” ca. 10.000 km, de
afgelopen jaren slechts de helft. Hopelijk trekt dit volgend jaar weer aan en wellicht wordt
anders de bus ingeruild voor een rolstoelauto.
De getallen van 2021 (in vergelijking met het jaar ervoor):
Het aantal gereden kilometers is:
PGL 5.270 km XFR 18.624 km TV 12.345 : Totaal 36.239 km. (in 2020 23.249 km)
Opbrengsten vervoer totaal € 33.814,00 (in 2020 € 27.555,00).
Opbrengsten verhuur televisies € 20.285 (in 2020 € 15.785,00).
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