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Doelstelling 
Voorkom dat ouderen in een isolement raken. Dat is de doelstelling van de Stichting +BUS 

Utrechtse Heuvelrug. Het middel dat hiervoor wordt ingezet is een 9 persoonsbusje, 
waarmee gezamenlijk gezellige dagtochtjes worden gemaakt. De deelnemers aan de uitjes 

worden thuis opgehaald en teruggebracht: dit is het unieke voordeel van de +BUS. Ook 

mensen die minder mobiel zijn, kunnen hierdoor op pad.  
 

Ruim 10 jaar actief 
In 2007 ging de voorganger van de +BUS, de BoodschappenPlusBus van start onder de 

vleugels van de Stichting Welzijn Driebergen (SWD). In 2009 gingen de activiteiten van de 
SWD over naar de Stichting Welnúh, die de hele gemeente Utrechtse Heuvelrug bestreek. De 

naam werd toen gewijzigd in +BUS. In de loop van 2011 werd duidelijk dat de doelsubsidie 

van de gemeente voor de +BUS per 1-1-2012 zou komen te vervallen. De Stichting Welnúh 

kon daardoor de +BUS niet langer exploiteren en de bus dreigde voorgoed te stoppen.  

 

Twee chauffeurs van de +BUS, Diederik Hirschel en Fons van Leeuwen, verzochten daarop  

aan de directie van Welnúh om een proefperiode om te onderzoeken of de +BUS voortgezet 

kon worden als een vrijwilligersorganisatie zonder subsidie. Dit is gelukt; de organisatie kon 
als vrijwel autonome club verder onder de vleugels van Welnúh. In de loop van 2015 bleek 

dat de +BUS niet meer paste in de gewijzigde doelstellingen van deze welzijnsstichting. 

Daarop besloten de twee genoemde chauffeurs een onafhankelijke organisatie op te richten: 

de Stichting +BUS Utrechtse Heuvelrug. Op 1 januari 2016 ging de nieuwe stichting van start. 

2017 was het tweede operationele jaar van de Stichting.  
 
Op 1 april 2017 is Tjaard de Boer toegetreden als derde bestuurder van de Stichting. Diederik 
Hirschel en Fons van Leeuwen hebben eind 2017 bij de overige vrijwilligers aangegeven dat 
zij eind 2018 het coördinatorschap willen neerleggen. Desgewenst willen zij wel beschikbaar 
blijven als bestuurslid van de Stichting. Een aantal vrijwilligers heeft zich gemeld om de taken 
van Diederik en Fons over te nemen. De overdracht van de werkzaamheden zal in de loop 
van 2018 plaatsvinden. 
 

Operationele gegevens 
Het aantal deelnemers aan de ritten steeg in 2017 met 4% t.o.v. 2016. In de 2 voorafgaande 
jaren steeg het aantal deelnemers met meer dan 10%. De groei vlakt dus af: de grenzen van 
de capaciteit komen in zicht. In 2017 is begonnen met het niet-inplannen van ritten op een 
aantal dagen aan het einde van de maand. Op deze dagen kunnen overtekende ritten 
worden herhaald.  
 



Het aantal ritten dat geen doorgang vond omdat er te weinig (<4 deelnemers) waren, nam 
toe van 22 in 2016 naar 43 in 2017. Onderzocht zal worden of de ritten nog beter kunnen 
worden aangesloten op de wensen van de deelnemers.  

   
    2012   2013   2014   2015   2016 2017 

Aantal ritten 175 214 + 
4② 

207+5① 

+4② 
229+7①

+8② 
285+14① 

+6② 
316 + 11① 

+12② 

Aantal reguliere 
ritten met > 4 deeln. 

    261 273 

Aantal deelnemers 988 1242 1301 1533 1735 1809 

Unieke deelnemers 135 183 190  213 214  219 

Bezettingsgraad 5,65 5,78 6,02 6,28 6,48 6,41 

Aantal kilometers 22000 33000 35000 42000 47500 50.000 

Aantal 
abonnementen 

129 139+ 170 194 205 226 

Aantal vrijwilligers 35 37 37 36 36 40 

Aantal 
emailadressen 

- - - 65 42 121 (van 386) 

① € 5 ritten 
② Bus verhuurd 
 

De kosten en baten in 2017 waren vrijwel in balans met een klein batig saldo van € 215,--. 
Dankzij fondsenwerving was er aan het einde van het boekjaar een positief saldo van ruim € 
3.837,--. Dit wordt toegevoegd aan het kapitaal. Het opgebouwde kapitaal zal aangewend 
worden voor een nieuwe bus eind 2018. 
 

In 2016 waren 40 enthousiaste vrijwilligers actief voor de +BUS. Veel van die vrijwilligers 

hadden een dubbele taak: naast chaufferen of begeleiden deden zij ook administratief werk, 
stelden zij programma’s samen, of namen telefoondiensten waar.  
 

€ 5 ritten 
De kostendekkende ritprijzen van de +BUS zijn voor sommige mensen te hoog. Daarom 

heeft de +BUS sinds eind 2014 ca. éénmaal per maand een z.g. € 5 rit. Deze ritten zijn 

bestemd voor mensen die de normale uitjes niet kunnen betalen. Bij de prijs van € 5 zijn 
koffie onderweg en een maaltijd inbegrepen.  
 
In 2017 zijn 11 € 5 ritten uitgevoerd. Totaal zijn 71 mensen met deze ritten mee geweest, 
wat neerkomt op gemiddeld 6,5 mensen per uitstapje. Voor de € 5 ritten zijn in 2017 bijna 
2000 kilometers verreden. 



Het blijkt nog steeds lastig de mensen te vinden die voor de € 5 ritten in aanmerking komen. 
In 2017 is er weer veel energie gestoken in het bekendmaken van de € 5 ritten bij 
tussenpersonen die in contact staan met de gezochte doelgroep.  
 

Tot slot  
Het overheidsbeleid is gericht op het langer zelfstandig wonen van senioren. De +BUS 

Utrechtse Heuvelrug draagt daaraan bij door de mogelijkheid van sociale en gezellige 
contacten aan te bieden. 219 inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maakten hier 
in 2017 gebruik van.  
 
De vrijwilligers zijn zo enthousiast, dat zij geregeld nieuwe gemotiveerde vrijwilligers 
aandragen. Daardoor verkeert de organisatie in de luxe positie dat er wachtlijst voor 
vrijwilligers is.  
 

Het operationeel management van de +BUS wordt in 2018 overgedragen en gecontinueerd 

met vrijwilligers uit de eigen geledingen. Daarbij blijft de stichting financieel gezond. Het 
bestuur ziet de toekomst daarom met vertrouwen tegemoet. 

 
 
13 april 2018 
 
Het bestuur: 

Tjaard de Boer 
Diederik Hirschel 
Fons van Leeuwen 
 


