
         Jaarverslag Vereniging Vervoer Ouderen Purmerend 2020 

 
 
Vervoer 
Het was een bijzonder jaar met Corona; geen jaarvergadering of andere activiteiten. Wel zijn 
we blijven rijden in de “lockdownperiode”. De bussen zijn coronaproef gemaakt en de 
chauffeurs kregen beschermingsmiddelen. 
Het aantal ritten liep terug door onzekerheid bij de leden en voor de veiligheid reden we met 
één lid tegelijk. Maar dagelijks gingen onze chauffeurs op pad voor afspraken, ziekenhuis, 
boodschappen of familiebezoek. 
Eind december waren we genomineerd voor het Lokaal Compliment van de Gemeente 
Purmerend en we kregen een mooi bedrag van € 250,00. 
 
Bestuur 
Tot het bestuur is dit jaar Marianne Klasen toegetreden. Elke woensdagmiddag zat het 
bestuur bij toerbeurt op kantoor. Formeel heeft het bestuur dit jaar 2 keer vergaderd. 

Bussenbestand 
Onze bussen worden goed onderhouden; er zijn wel wat schadegevalletjes, maar die worden 
gerepareerd. De volgende nieuwe auto/bus zal bij voorkeur elektrisch zijn. De 3 bussen staan 
in een garage in de Zuidoostbeemster en daar zijn we Jonk Investments zeer erkentelijk voor. 
 
Vrijwilligers 
Het vrijwilligersbestand is stabiel. Wij zijn met ongeveer 37 chauffeurs, 12 telefonisten en 5 
bestuursleden. De communicatie ging via ons contact-orgaan en e-mail. Het verloop van 
vrijwilligers ligt ongeveer op 10 % per jaar. Het bestuur heeft de vrijwilligers(sters) dit 
speciale coronajaar in december met een attentie en een cadeaubon verblijd. 

Ledenbestand 
Eind 2019 hadden we 329 leden; eind 2020 hadden we 319 leden. Het ledenaantal is redelijk 
stabiel. Onze jaarlijkse ledenvergadering is niet gehouden, maar het financieel jaarverslag 
2019 is wel opgemaakt door het administratiekantoor en de leden hebben de jaarverslagen 
thuis gekregen. We communiceren met de leden via de email (50% en de rest gaat via de 
post). 

Financieel 
Het Coronajaar 2020 is een goed jaar geweest, maar de donatiebijdragen en de sponsoren 
lopen terug. Daarnaast zal de transitie naar elektrisch rijden grote investeringen vergen. Het 
bestuur houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. 
 
Huisvesting en Website 
Ons kantoor, de apparatuur en het meubilair functioneren naar behoren en vervangingen 
worden bekostigd uit de exploitatie. Onze huisvesting is een goede werkplek, vergaderruimte 
en is zeer toegankelijk voor bezoek. Onze nieuwe website wordt veel bezocht voor 
informatie/aan-en afmelding. 
 
Het bestuur 
Purmerend, februari 2021 


