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Terugblik over het jaar 2019
Wetenswaardigheden
2019 was het jaar van het 10 jarig bestaan van de H.E.P. en dit is gevierd door een goed
geslaagd uitje en voorafgegaan door uitdelen van flyers, balpennen met opschrift en
kalenders. Het feest werd gehouden in de Parkhoeve de Middelt in Kessel
Dit jaar zijn ook meerdere activiteiten buiten de gewone dagelijkse ritten georganiseerd,
hierop kom ik later terug.
De sfeer tussen het bestuur, coördinatoren en chauffeurs is goed, waardoor deze activiteiten
soepel kon worden ingevuld.
Ook de samenwerking met het bestuur van het Gemeenschapshuis Kepel is buitengewoon
goed verlopen, mede door inzet van vrijwilligers van de H.E.P. bij de bardiensten en de inzet
van onze voorzitter bij vergaderingen van dit Gemeenschapshuis, de goede afwikkeling van
de financiën door de penningmeester en het geregelde overleg bij organisatie en knelpunten
met de secretaresse met het bestuur.
Voor de vergaderingen van bestuur en coördinatoren, 12 x per jaar, krijgen we een ruimte
toegewezen. Koffie en thee en drankjes moeten worden betaald. Deze kosten zullen
zichtbaar zijn op onze financiële situatie.
Er is een derde bus aangeschaft, gezien de oudere leeftijd van een bus en de daaruit
voortvloeiende reparatiekosten. Deze bus is echter wel in ons bezit gebleven, om te dienen
als ondersteuning van de groeiende aanvraag van dagelijkse ritten, waardoor we tijd en
ruimte tekort kwamen en chauffeurs te zwaar belast werden.
De parkeerplaats van de bussen, zij werden geparkeerd op het terrein van Vorkmeer aan de
Kerkstraat, werden in het derde kwartaal van dit jaar, verplaatst naar het terrein van het oude
Jeugdstation aan de Nijverheidsstraat.
Kascontrole
De kascontrole van het financiële jaarverslag 2019 is uitgevoerd door dhr. Janssen en
dhr. Verbong en goedgekeurd.
Subsidie en contacten met de Gemeente
De contacten met de gemeente verliepen in goede verstandhouding.
De benodigde subsidie is uitgekeerd.

Sponsoren
Wij hebben 3 sponsoren die de HEP financieel ondersteunen vanwie de meeste bedrijven een
logo op de bus hebben laten plaatsen. Dit zijn Fysio Helden, Fysiomotion, Garage Mertens
en voor het aanschaffen van werkkleding geeft Sporthuis de Bruijn korting.
Viecuri heeft na jaren lang gesponsord te hebben vorig jaar zijn bijdrage gestopt.
Vrijwilligers van de HEP
*Op het eind van 2019 hadden we 34 chauffeurs, waarvan twee chauffeurs ook coördinator
zijn. We hebben nu 6 coördinatoren en een reserve coördinator, die ook ondersteunende
werkzaamheden doet voor de penningmeester.
Het bestuur bestaat uit 7 leden t.w. dezelfde bezetting t.w. Dhr. T. Joosten voorzitter, dhr. B.
van Dijk, penningmeester, mw. E. Gorrissen, secretaresse en de overige leden C. van
Looyen, mw. Nijnens, mw. Henderiks, dhr. Janssen.
Mevr. Nijnens en mw. Henderikx hebben na tien jaar buitengewone inzet afscheid genomen
van het bestuur. Nieuwe bestuursleden werden aangezocht en gevonden m.n. mw. Beurkens,
die de taak van mw. Henderikx over gaat nemen. Dhr. Slots gaat gedeeltelijk de taak van
mw. Nijnens overnemen.
*Er is tweemaal een avond georganiseerd voor de vrijwilligers, een in maart en een in
december. Tevens is in november een feestelijke bijeenkomst georganiseerd om het 10 jarig
bestaan te vieren met alle vrijwilligers en partners. Dit in navolging van het 5 jarig jubileum
waarbij ook de partners waren uitgenodigd om hen ook bij het werk van hun man/vrouw te
betrekken.
*Dhr. Vestjens verzorgt de web-side van de HEP.
Activiteiten buiten de dagelijkse ritten:
Bowlingavonden van de Stichting Dichterbij
Eenmaal in de veertien dagen op vrijdagavond verzorgt de HEP de ritten voor deze stichting
met een bus. Twee chauffeurs, nl. dhr. Zeelen en dhr. Beijnsberger rijden om de beurt.
Club Campagne RABO bank
Dit jaar hebben we € 277,28 ontvangen van de Club Campagne.
Tridium
Het vrijwilligers vervoer HEP verzorgde ook dit jaar weer mede de ritten naar het Tridium.
Het is heel goed gegaan en we kregen complimenten hiervoor.
Zonnebloem
Op verzoek van de zonnebloem hebben wij de bussen en chauffeurs beschikking gesteld
voor een uitje.
Nacht van het Dorp
Voor deze activiteit hebben onze bussen gereden voor de bezoekers door Peel en Maas.

Rotary Maas en Peel
De Rotary Club heeft een eenmalige bijdrage aan de H.E.P. gedaan.
Kerkdiensten
Omdat de kerk in Helden enige weken gesloten werd heeft de Deken de H.E.P. verzocht om
kerkgangers op zondag van Helden naar de Kerk in Panningen te vervoeren. Dit is ook
gebeurd.
Dag van Morgen
Onze bussen hebben op 30 mei, gereden voor de bezoekers van de Dag van Morgen.
Bussen
De Stichting Seniorenvervoer HEP rijdt met drie bussen. hebben we toch ruim 12.500 ritten
gereden.
Promotie
In het kader van bekendheid geven van onze stichting worden folders verspreid op plekken
waar veel ouderen komen, Via de aangepaste web-side en publicaties in de plaatselijke
kranten is ook de bekendheid van de H.E.P. gestimuleerd.
Ziekenbeleid
Er hebben verschillende huisbezoeken plaatsgevonden i.v.m. zieken vrijwilligers in dit
kader. Mw. Henderikx heeft deze hoofdzakelijk verzorgd, incidenteel samen met dhr.
Joosten, voorzitter.
Wij danken iedereen hartelijk voor de inzet en steun die wij mochten ervaren.

