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Voorwoord van het bestuur 

Met trots presenteren we u het jaarverslag van 2020. Het was een vervelend jaar met het begin 

van de Corona pandemie. We hebben wel een uitdaging gehad: mondkapjes, handen en stoelen 

desinfecteren. Bus na elke rit schoonmaken voor zover er nog ritten waren. Lockdowns, wel / niet 

rijden. Op een gegeven moment stond de boel stil. Maanden hebben we niet kunnen rijden, de 

bussen achter slot en grendel. Mensen ziek en zelfs overleden. Gelukkig waren de vrijwilligers zo 

vriendelijk om alle klanten te bellen om te vragen hoe het ging. Een “hart onder de riem” steken. 

Een gewoon praatje… Daar hadden veel mensen wel behoefte aan, omdat er nogal wat 

alleenstaanden zijn die op een gegeven moment geen bezoek meer mochten ontvangen. 

Gelukkig zijn we de tijd doorgekomen, al was het met hangen en wurgen. 

Bestuurssamenstelling in 2020 

Margreet Jonker, voorzitter 

Paulina Fransooijs-Reitsma, secretaris 

Tiny Zuidersma, penningmeester 

Ale Zijlstra, lid 

Ids Attema, lid 

De bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. (zie statuten) 

Bestuursvergaderingen 

We kwamen als bestuur vier keer bijeen. 

In vogelvlucht de belangrijkste zaken daaruit: 

• Er komt een voorwoord in het boekje, zodat voor de klanten een en ander duidelijk wordt.  

• We hebben aangepaste ritjes i.v.m. Corona….voorzien van mondkapjes, desinfectiemiddelen en 

1,5 meter afstand houden. 

• Ondanks uitgevallen ritten hebben we ons door de Corona regels heen geworsteld. Alles is toch 

goed verlopen. We hebben zoveel mogelijk ritjes door laten gaan met minimaal 5 personen. 

. 

Vrijwilligersvergaderingen 

De vrijwilligersvergadering wordt steeds in de week na de bestuursvergadering gehouden en 

vindt plaats bij Renze Poortinga in het dorpshuis in Burum. Het zijn gezellige vergaderingen met 

https://www.plusbusdelauwers.nl/index.php/anbi/jaarverslag


een officieel deel waarbij vlot belangrijke zaken worden besproken en waarna de ritten worden 

verdeeld. Daarna is er tijd om bij te praten aan de bar. 

Vrijwilligers  

in 2020 hadden we aan het begin van het jaar 20  vrijwilligers. Aan het einde van het jaar was dat 

aantal met 1 toegenomen en telden we 21 vrijwilligers. Onder hen zijn chauffeurs, begeleiders, 

telefonisten, planners, bestuursleden, onderhoudsmensen en redacteuren voor het boekje. Veel 

vrijwilligers hebben meerdere taken en zijn multi-inzetbaar. 

Klanten 

In 2020 is het klantenbestand enigszins gelijk gebleven i.v.m. Corona.  Begonnen we het jaar 

2019 met 310 klanten; aan het einde van het jaar hadden we er 390.  

Er valt niet veel te zeggen over het aantal ritten die we hebben gemaakt. Dat wisselde nogal 

i.v.m. de regels vanuit het kabinet. Wel  / niet rijden, Lockdowns, horeca wel / niet open. 

We zijn benieuwd hoe een en ander i.v.m. Corona zal verlopen in 2021…. 

. 

 


