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Verdeling  bestuurstaken      11-10-2022 

 

Voorzitter: Jan Hoedjes 

Mail: jfm.hoedjes@quicknet.nl  

- Klachten van Connexxion en reizigers afhandelen 
- Verzorgen attenties voor chauffeurs buurtbus (evt. betaald door de provincie) bij ziekte en jubilea ism Koen 

Bakker 
- Organiseren en voorzitten van de bestuurs- en jaarvergaderingen.  
- Contact met de OMNI(belangenvereniging buurtbussen) 
- Onderling contact tussen de bestuursleden 
- Contact met chauffeurs, als iemand vergeten is te ruilen 
- Het inwerken van nieuwe chauffeurs volgens vastgelegde procedure ‘Inwerken van chauffeurs’. 
- Onderhouden van de website, contact met Venhuis CP 
- Schrijven van nieuwsbrieven 

 
Secretaris: Evert bakker: 
Mail: etmbakker@outlook.com  

- Notuleren bestuurs-en jaar- vergadering 
- Aanvraag jaarlijkse provinciale subsidie 
- Melding nieuwe chauffeurs en degenen die niet zijn opgeroepen, waarvan de keuringsdatum is verlopen, bij 

de keuringsarts 
- Bijhouden van het chauffeursbestand 
- Onderhouden contacten met instanties voor zover niet gedaan door de overige bestuursleden 
- Bijhouden en archiveren van alle post en overige 

 

Penningmeester: Koen Bakker 

Mail: koenel@quicknet.nl  

- Beheren financiën, waaronder begroting, jaarrekening, declaraties bij Connexxion 
- Verzorging kerstpakketten ( samen met Jan Hoedjes)  
- Regelt het schoonhouden van de bussen aan de binnenzijde op aanwijzing van Cor 

- Regelen van de jaarlijkse feestavond  

- Regeling vervanging vrijwilligers buiten normale procedure 

- Zorgt voor attenties vrijwilligers bij ziekte e.d. in overleg met Jan Hoedjes 

- Maandelijks doorgeven aan Connexxion kilometerstanden bussen 

- Zorgt voor bijvullen ruitenvloeistof 

- Contacten met OK tankstation 

- Waarneming taken Koos bij afwezigheid. 

 

Lid: Koos Pronk 
Mail: nm.pronk@quicknet.nl  

- Aanlevering en up to date houden van dagrapporten 
- Verwerking van dagrapporten 
- De gegevens daarvan doorsturen naar Connexxion 
- Overzichten maken voor Provinciale staten 
- Bussen voorzien van gegevens voor omleidingen 
- Chauffeurs data in telefoons bijhouden 
- Verzorgen van andere belangrijke informatie op Google-Drive naast de roosters 
- Coördineren van het roostermaken 

 

Lid: Cor Steur  

Mail: cor.steur@zonnet.nl  

- Het coördineren van de klachten of opmerkingen van de chauffeurs over tekortkomingen aan de bus 
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- Het melden van klachten over de bus bij de technische dienst van Connexxion 
- Het onderhouden van contact met de technische dienst van Connexxion over de bussen 
- Het coördineren van de wasgroep, de groep die naar eigen inzicht de bussen wast en stofzuigt bij RigtWash 

aan de van Aalststraat in Hoorn. 

                                   

 


