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V 1.1 Updated Beleidsplan Stichting Schoolbus Zonnemaire 
 

Datum: 18-5-2019 

 

Inleiding 

 

De enige basisschool op het dorp Zonnemaire heeft aar deurengesloten. Daardoor viel er een belangrijke pijler weg 

voor de leefbaarheid en de onderlinge sociale contacten. Omdat de meeste kinderen vanaf het schooljaar 2018-

2019 naar een basisschool in Zierikzee moeten worden gebracht ontstaat er een ongewenst effect van 

milieubelastend achter elkaar heen en weer rijden door ouders van en naar Zierikzee. 

Daarom wordt er gewerkt aan een duurzame oplossing voor het leerlingenvervoer vanuit Zonnemaire en 

omstreken naar de diverse scholen in Zierikzee. Start van het vervoer is per schooljaar 2018-2019 (augustus 2018). 

Het beleid is erop gericht dat dit een continue voorziening blijft voor de komende decennia zodat ook potentiële 

nieuwe bewoners het heen en weer reizen niet als een belemmering zien om in Zonnemare en omstreken te 

komen wonen. 

Het tweede leefbaarheidsaspect dat speelt is de vergrijzing en vereenzaming van ouderen dan wel het 

noodgedwongen wegtrekken naar de stad om van de noodzakelijke voorzieningen gebruik te kunnen maken. 

Daarom is na de opstart van de schoolbus reeds besloten om ook voor deze doelgroep de bus te gaan inzetten in 

de uren dat de bus vrij is van leerlingenvervoer. Dus overdag, in de avonden, weekenden en in de schoolvakanties. 

Daarmee worden twee belangrijke punten opgepakt en kunnen de vervoersmiddelen efficiënt en doeltreffend 

worden ingezet. 

Dit beleidsplan geeft aan hoe wij onze doelen willen gaan bereiken voor de komende 3 jaren. Voor de langere 

termijn wordt dit project ook als Pilot gezien voor andere dorpen op Schouwen-Duiveland die o.a. door 

gemeentelijk beleid met gelijke uitdagingen worden geconfronteerd. 

 

Oprichting Stichting 

 

Stichting Schoolbus Zonnemaire is op 6 maart 2018 mede dankzij Klaassen Notarissen te Zierikzee door twee 

ouders als burgerinitiatief opgericht. 

 

De stichting heeft als doel: 

 

1. Het zonder winstoogmerk verbeteren van de mobiliteit van schoolkinderen, ouderen en andere 

hulpbehoevende inwoners van Schouwen-Duiveland Hierbij wordt gebruik gemaakt van onbezoldigde 

vrijwilligers.  

2. De stichting beoogt het algemeen nut en zal ook een ANBI-status aanvragen. 

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van subsidies, sponsoren en 

donateurs en een zo laag mogelijke eigen bijdrage van de ouders van de schoolkinderen. 5. Milieu, duurzaamheid en leefbaarheid zijn kernpunten binnen ons beleid. 
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Samenstelling bestuur 

 

Voorzitter: Joost Loomans (oprichter) 

Penningmeester: Karin 't Hart (oprichtster) 

Secretaris: Sandra Sebel 

Algemeen bestuurslid: Jan Jaap van der Wekken 

 

 

Visie 

 

Na het sluiten van de basisschool de Zonnewijzer valt er een belangrijke pijler in het dorp weg waardoor de 

leefbaarheid van de toch alle kleine gemeenschap verder wordt beperkt. Inwoners met schoolgaande kinderen 

krijgen er een belemmering bij dat de kinderen niet op het dorp naar school kunnen en dus over grotere afstand 

dagelijks vervoerd moeten worden. Dit kan ertoe leiden dat inwoners zich wellicht elders gaan vestigen nabij 

scholen. Ook zullen nieuwe bewoners met kinderen niet snel meer kiezen voor een dorp zonder 

basisschoolvoorziening. De school had ook een sociale functie voor de kinderen van het dorp onderling. Om de 

nadelen door het wegvallen van de Zonnewijzer te beperken en de leefbaarheid te behouden is er door een aantal 

inwoners voor gekozen om het leerlingenvervoer naar Zierikzee en omstreken gezamenlijk te regelen middels een 

schoolbus. De schoolbus vervoert de kinderen naar en van de diverse basisscholen in Zierikzee. Daarbij kan de 

schoolbus een sociale rol spelen zodat kinderen onderling elkaar nog regelmatig zien. Zo kunnen wij voorkomen dat 

er dagelijks tientallen auto's de weg op gaan en achter elkaar aanrijden met alle milieubelasting van dien. Wij zien 

graag een duurzame toekomstbestendige oplossing zodat hiermee het dorp aantrekkelijk blijft, ook voor de 

toekomstige nieuwe bewoners. 

Bovendien willen wij de leefbaarheid vergroten door efficiënt samen te gaan werken met andere organisaties op 

het eiland, zoals bijvoorbeeld de Hulpkring Zonnemaire. 

Samen met hen willen wij de ouderen onder ons een vervoersoplossing bieden om daarmee te voorkomen dat men 

in een isolement raakt dan wel noodgedwongen moet verhuizen naar de stad om nog van voorzieningen gebruik te 

kunnen maken. Zelfredzaamheid is een kernpunt om ouderen zolang mogelijk thuis te kunnen laten wonen in hun 

vertrouwde omgeving. Voor het noodzakelijke vervoer kan men dan een beroep doen op de schoolbus op de 

momenten dat deze beschikbaar is. 

 

Missie 

 

Het uitvoeren van leerlingenvervoer middels een schoolbus, zodat de basisschoolkinderen van Zonnemaire en 

omstreken gezamenlijk naar de scholen in Zierikzee en omstreken gebracht kunnen worden. Daarbij zoveel 

mogelijk het milieu te ontzien, door waar haalbaar duurzame (elektrische) vervoersmiddelen in te zetten. Wij willen 

daarbij de kosten voor de ouders zo gering mogelijk houden door te zoeken naar subsidie, sponsoren en donateurs. 

Wij werken daartoe ook met geschikte vrijwilligers als chauffeurs, die geworven worden onder de ouders en 

andere inwoners uit het dorp. 
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Samenwerking zoeken met Hulpkring en andere organisaties op het eiland om de bus zoveel mogelijk efficiënt in te 

zetten, door buiten de schooluren deze te gebruiken voor multifunctioneel ouderen vervoer. Mogelijk gaan wij in 

de toekomst een bus aanschaffen die geschikt moet zijn voor rolstoelvervoer. 

 

Om het geheel laagdrempelig en eenvoudig te houden zal er een website/app ontwikkeld worden om gewenste 

ritten te reserveren. 

 

Om dit mogelijk te maken wordt gezocht naar subsidies, sponsoren en donateurs. 

 

 

Ambities 

 

Voor het schooljaar 2019-2020 willen wij in ieder geval twee 8-persoons elektrische busjes ter beschikking hebben 

zodat er een start gemaakt kan worden met het leerlingenvervoer.  Tot die tijd rijden we met reguliere 

dieselbusjes. De financiële middelen voor eind mei/half juni beschikbaar te zijn dan wel toegezegd te zijn. Bedrag 

dat daarvoor minimaal noodzakelijk is bedraagt € 120.000. 

Voor het tweede schooljaar willen wij mogelijk een derde bus aanschaffen omdat de verwachting is dat de vraag 

groeit voor het leerlingenvervoer en ouderenvervoer. Deze bus zal mogelijk ook voor een rolstoelgebruiker plaats 

moeten kunnen bieden. Kosten voor een dergelijk elektrisch voertuig bedraagt € 150.000. Deze bus kan ook elders 

op gemeente Schouwen-Duiveland worden ingezet. 

Om alles makkelijk toegankelijk te maken in het gebruik isl er voor het leerlingenvervoer een website/app opgezet 

zodat ouders ritten kunnen reserveren en kunnen betalen middels iDEAL. De chauffeur heeft dan gelijk inzicht in de 

verwachtte passagiers. Dit is ook te zien op zijn/haar telefoon. 

Voor de ouderen zal er een meer klassieke 10-rittenkaart te koop zijn via het lokale Dorpshuis en de lokale 

ouderenbond. Wij zullen voor het eerste jaar vrijwilligers werven onder de ouders van de schoolgaande kinderen 

die dan de bus voor de schoolritten gaan bemannen. Voor het ouderen vervoer werven wij vrijwilligers via de 

Hulpkring Zonnemaire. Wij hebben in ieder geval 10 vaste vrijwilligers nodig die elkaar afwisselen en back-up zijn 

voor elkaar. 

 

Plan van aanpak fondsenwerving 

 

Om de noodzakelijke gelden bijeen te krijgen zullen wij een ANBI status gaan aanvragen. 

Er zijn reeds toezeggingen gedaan door de gemeente Schouwen-Duiveland en de politieke partijen die dit initiatief 

ondersteunen. Dit burgerinitiatief draagt bij aan de oplossing voor de problemen zoals eerder geschetst. De 

provincie en de gemeente hebben klimaatdoelstellingen en ambities waar dit project uitstekend bij aansluit. Via de 

gemeente wordt de schoolbus Zonnemaire als pilot meegenomen in het mobiliteitsplatform Schouwen-Duiveland 

‘SD Opweg’. Het mobiliteitsplatform heeft voor de toekomst duurzaam vervoer op maat als streven. Gekeken 

wordt onder andere in hoeverre de gemeente aan ons project kan ondersteunen. Hiervoor wordt gesproken met 

de coöperatie Energie Werkt Schouwen-Duiveland (EWSD) die vanuit de provincie de opdracht heeft verkregen 

duurzaam vervoer met leerwerk trajecten te combineren. 
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Wij zijn in 2018 gestart met het werven van sponsoren. Hiervoor hebben wij in eerste instantie lokale bedrijven in 

Zonnemaire en omgeving benaderd. De reeds gedane toezeggingen kunnen een groot gedeelte van de 

operationele kosten afdekken. Voor de langere termijn zijn meerdere sponsoren en donateurs nodig. We heben de 

hulp ingeroepen van  een professionele lokale sponsorwerver uit Dreischor ons om ons goede doel onder de 

aandacht te brengen. Wij hopen hiermee voldoende geld in te zamelen zodat wij tot aanschaf van de twee 

elektrische bussen over kunnen gaan. 

  

Wij hebben contact gelegd met Saman Groep Zierikzee om te kijken of er een samenwerking/sponsoring mogelijk is 

met betrekking tot de laadvoorziening. 

 

Via de dealer is er contact opgenomen met de importeur om te kijken of er via die weg sponsoring kan worden 

verkregen ten behoeve van de aanschaf van twee elektrische personenbusjes. 

  

Verder hebben de volgende instellingen benaderd met het verzoek ons project financieel te ondersteunen: 

- Radar/Obase/Prisma scholen 

- Stichting Renesse 

- Stichting Nutsfonds Zierikzee 

- Stichting Bevordering Zorg Schouwen-Duiveland  

- Deltafonds 

- Rotary Club Schouwen-Duiveland 

- Zorg en Welzijn Renesse 

- ING fonds 

- Oranjefonds 

 

Met behulp van een fondsenwerver zullen wij mogelijk vermogensfondsen en andere steunfondsen aanschrijven.  

Ook zullen wij sponsorovereenkomsten en overeenkomsten periodieke giften afsluiten. 

 

De voorzitter en de penningmeester zijn met ondersteuning van de andere bestuursleden continu aan de slag 

 

 

Werving deelnemers 

 

Om meer deelnemers te werven en/of bekendheid te geven aan ons project is er reeds een enquête gehouden 

onder de inwoners door middel van een artikel in de Wereldregio. 

Tevens hebben wij een presentatie gehouden op de openbare Dorpsraadvegadering van 11 april 2018. 

Via de Hulpkring Zonnemaire zal ons initiatief met name voor het ouderenvervoer onder de aandacht worden 

gebracht. 

Er is een publicatie van ons project in de lokale/regionale kranten plaats gaan vinden en er komt een vermelding in 

de nieuwsbrief van Radarschool de Zonnewijzer.  

Tevens hopen wij door veel mond op mond reclame, contacten via het dorpshuis en de ouderen die daar reeds 

veelvuldig komen dat ons project bekend wordt en dat wij daardoor meer aanmeldingen binnen krijgen. 
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Software 

 

Om vooral het leerlingenvervoer goed en eenvoudig te kunnen afhandelen hebben wij gezocht naar een digitale 

oplossing die wij uiteindelijk gevonden hebben bij een bestaande leverancier van software voor de sportscholen 

branche. Zij zijn bereid mee te denken en hebben reeds een demoversie gemaakt waar de gewenste 

functionaliteiten voor onze opzet voor 90% ingevuld zijn. Wij zullen deze software gaan testen en waar nodig om 

aanpassingen vragen.  

 

 

Verantwoording 

 

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag. Dat wordt gepubliceerd op 

onze website. 

Iedere sponsor/donateur die meer dan € 100 doneert krijgt een persoonlijke bedankbrief. 

in de komende jaren werken wij mogelijk toe naar een CBF Erkenning voor onze stichting, waarmee wij ons 

conformeren aan de normen die door en voor de fondsenwervende sector is vastgesteld.  
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Kansen en bedreigingen 

 

Door de acceptatie van ons project door de gemeente Schouwen-Duiveland als pilot project is de haalbaarheid voor 

de aanschaf van de vervoersmiddelen groot. Ook de steun van 7 lokale politieke partijen en deelname aan SD 

Opweg is daarbij van groot belang. Hierdoor kan de uitrol mogelijk gemaakt worden en de vervoersproblematiek 

voor de jeugdigen en ouderen worden ingevuld. Ook de samenwerking met de Hupkring verhoogt de kans van 

slagen als het gaat om putten uit hun bestand van 80 vrijwilligers en het bereiken van de juiste doelgroep voor het 

ouderenvervoer. 

De sterke kanten van de bestuursleden is dat zij allen ruime ervaring hebben in het ondernemen en besturen van 

stichtingen en verenigingen, alsmede financiële kennis. De samenwerking met een professionele fondsenwerver 

geeft een extra ondersteuning en impuls. 

 

Als bedreiging zien wij dat mogelijk de aanschaf van de elektrische vervoersmiddelen niet op zo'n korte termijn 

plaats kan vinden doordat het gewicht te hoog wordt en niet aan de B rijbewijs eisen voldaan wordt. Wij zullen dan 

tot ander order gebruik blijven maken van reguliere brandstof busjes en/of auto’s zodat wij meer tijd krijgen om 

het geld in te zamelen wat nodig is voor de aanschaf van de elektrische vervoersmiddelen.  

 

Bestuurlijke zaken 

 

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zullen wij zorgen dat wij voldoen aan de 

wettelijke regels.  

Alle vrijwilligers dienen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te leveren. Deze zullen door de secretaris 

worden gearchiveerd samen met een kopie van het geldige rijbewijs. Jaarlijks zal er een controle plaatsvinden op 

de geldigheid van het rijbewijs. 

Verzekeringen van de vrijwilligers en onze diensten zullen waar mogelijk met en via de gemeente worden geregeld. 

Jaarlijks zullen deze geactualiseerd worden door de penningmeester. 

 

 

Kernwaarden 

 

Kernwaarden van onze stichting zijn: verhoging leefbaarheid van het dorp door samenwerking met de lokale 

bevolking en bestuurders, respect voor de lokale omstandigheden, alsmede respect en veiligheid voor een ieder die 

aan onze zorg wordt toevertrouwd. 

Duurzaamheid en verminderen milieubelasting zijn een rode draad door ons programma. 

Bij alles wat wij doen verliezen wij onze kernwaarden niet uit het oog. 

 

Samenwerking 

 

Wij werken samen met de Hulpkring Zonnemaire en het platform Mobiliteit op Schouwen-Duiveland. 


