
Om te voldoen aan de bij deze erkenning horende publicatieplicht, wordt hieronder 
de noodzakelijke informatie verstrekt: 

 

1. Naam van de instelling Stichting Seniorenvervoer Helden Egchel Panningen 
 

2. Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is: 8212 20 676. Wij zijn bij de 

Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 14121025 
 

3. De contactgegevens. 
Het secretariaat van de stichting is gevestigd: Schout van Merwijckstraat 6 5981EL 

Panningen. Telefoon 06-10277440 en mailadres: hepsecr@hotmail.com. 

 
4. De doelstelling. 

Seniorenvervoer H.E.P. heeft als doel een bijdrage te leveren aan de mogelijkheden 

van senioren zolang mogelijk in de eigen omgeving te blijven wonen zonder in een 
isolement te geraken. Dit doen wij door hun door de gehele gemeente Peel en Maas 

vervoer te bieden om deel te kunnen nemen aan activiteiten. Reisdoelen zijn: 
dorpsontmoetingen, eetpunt, kienen, welfare, familiebezoek, kapper, hobbyclub, 

winkel, maar ook huisarts, fysiotherapie, poli VieCuri. Ook proberen wij zo veel 

als mogelijk tegemoet te komen aan verzoeken om groepsvervoer bij speciale 
gelegenheden. 

 
5. Het beleidsplan.  

Hiervoor wordt gemakshalve verwezen naar dit onderdeel binnen het tabblad “Over 

ons”. 
 

6. De bestuurssamenstelling. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit: de heer A.J.M. Joosten (voorzitter), 
mevrouw E.A.M. Baars (secretaris), de heer L.W.G.M. van Dijk (penningmeester). 

Voor de praktische invulling van dagelijkse zaken wordt het bestuur ondersteund 
door mevrouw M. Schrijen (contactpersoon vrijwilligers). 

 

7. Beloningsbeleid.   
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Zij hebben eventueel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening 

van hun functie gemaakte onkosten. 
 

8. Het laatst vastgestelde jaarverslag  
Voor het laatst vastgestelde verslag over het voorgaande jaar wordt verwezen naar 

het betreffende onderdeel binnen het tabblad “Over ons”. 

 
9. De financiële verantwoording. 

De inkomsten bestaan voornamelijk uit bijdragen voor de verzorgde ritten en een 
exploitatie-subsidie van de gemeente. Daarnaast worden bijdragen ontvangen van 

enkele sponsoren, in ruil voor reclame-uitingen op de bussen. De middelen worden 
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besteed aan de gewone exploitatie van de stichting. Hierbij moet met name gedacht 
worden aan brandstof, onderhoud en afschrijving van de bussen, alsmede de 

huisvestings- en administratie kosten. Voor de cijfers van het laatst vastgestelde 

exploitatiejaar verwijzen wij u naar de betreffende bijlagen. 
 
 


