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Terugblik over het jaar 2021                                               Panningen januari 2022 

 

Wetenswaardigheden 

2021 was wederom een bijzonder jaar doordat de Corona-virussen vanaf maart 2020 het 

gehele land en dus ook onze stichting beïnvloedden.  

De sfeer tussen het bestuur, coördinatoren en chauffeurs is goed gebleven ondanks de vele 

aanpassingen en werk die deze pandemie met zich meebracht. 

De samenwerking met het bestuur van het Gemeenschapshuis Kepèl is ook in deze vreemde 

periode goed verlopen, door het soepele overleg met de organisatie.  

De vergaderingen van bestuur en coördinatoren, normaal elk 6 x per jaar, hebben nu in dit 

jaar  maar elk 2x  plaatsgevonden. 

 

Wij zijn blijven rijden voor onze klanten naar de zorgboerderijen, de dorps 

dagvoorzieningen, artsen en noodzakelijke afspraken. Dit met alle voorzorgen in de bussen 

omtrent afstand en bescherming, om de veiligheid van klanten en vrijwilligers zoveel 

mogelijk te garanderen.    

Meerdere chauffeurs hebben  hun vrijwilligers werk bij de HEP opgeschort omdat zij ziek 

werden of tot de risico groep behoorden, dus dat vroeg veel aanpassingen in het roosterwerk. 

 

De derde bus, is nog steeds ons bezit, en doet dienst als een van de andere bussen voor 

reparatie naar de garage moet. 

De parkeerplaats van de bussen is nog steeds op het terrein van het oude Jeugdstation aan de 

Nijverheidsstraat. Deze plek is naar ieders tevredenheid. 

 

Kascontrole 

De kascontrole van het financiële jaarverslag 2021 is uitgevoerd door dhr. A. Kersten en dhr. 

J. Sillekens en dit verslag gemaakt door dhr. van Dijk is 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 van wie de meeste bedrijven 

een logo op de bus hebben laten plaatsen. Dit zijn Fysio Helden, Fysiomotion en 

Garage Mertens. 

 

 

 



 

Vrijwilligers van de HEP 

Op het eind van 2021  hadden we 27 chauffeurs, waarvan twee chauffeurs ook coördinator 

zijn. Echter een coördinator/chauffeur is ernstig ziek, waardoor veel gevraagd wordt van de 

flexibiliteit van de andere coördinatoren en chauffeurs. We hebben nu 5 coördinatoren 

waarvan twee de hun dag bij toerbeurt invullen en een coördinator ook ondersteunende 

werkzaamheden doet voor de penningmeester.    

Het bestuur bestaat uit 5 leden t.w. Dhr. T. Joosten voorzitter,  

dhr. B. van Dijk, penningmeester, mw. E. Baars, secretaresse en de overige leden dhr.  

C. van Looyen en een nieuw bestuurslid mw. M. Schrijen. 

• De geplande bijeenkomsten voor alle vrijwilligers in maart en december zijn niet 

doorgegaan. Hiervoor in de plaats is een mooi  Kerstpakket gedistribueerd, om extra te 

bedanken voor de flexibele inzet van onze planners en chauffeurs.  

• Dhr. Vestjens  verzorgt de web-side van de HEP.  

 

Activiteiten buiten de dagelijkse ritten: 

Vanwege de Lock- down zijn deze activiteiten niet doorgegaan. 

 

Bowlingavonden van de Stichting Dichterbij/ Vorkmeer 

Deze activiteiten zijn niet doorgegaan in 2021. 

 

Tridium 

Het Tridium is in dit jaar niet georganiseerd. 

 

Bussen 

De Stichting Seniorenvervoer HEP rijdt normaal met twee bussen. We hebben dit jaar 8.148 

ritten verzorgd. Hiervoor hebben we 33.397 km gemaakt. 

 

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 vindt geregeld telefonisch contact plaats met zieke chauffeurs en er hebben verschillende 

huisbezoeken plaatsgevonden in dit kader. Mw. Baars en mw. Schrijen hebben deze 

bezoeken ingevuld. 

 

Tot slot 

Onze stichting Seniorenvervoer H.E.P. kan, ondanks de maanden van Lock-down  met 

voldoening terugkijken op afgelopen jaar en wij hopen dat daarna de behoefte aan vervoer en 

dus de vraag naar onze diensten, weer toe zal nemen. 

 

Wij danken iedereen hartelijk voor de inzet en steun die wij mochten ervaren. 


