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1  VOORWOORD 
Het is lastig een inspirerend voorwoord te schrijven over een jaar waarin er nauwelijks activiteiten zijn ge-

weest. Het coronavirus bepaalde bijna het hele jaar door onze sociale contacten. Die waren er nauwelijks. 

U leest het ook terug in dit jaarverslag, het is doordesemd van de corona-effecten. 

Hoe jammer toch want wat hebben we de spiksplinternieuwe Sprinter gemist. Nergens over Borselse die-

ken en wegen kwamen we haar tegen. En hoezeer hebben de vaste klantjes de reisjes en uitstapjes gemist. 

Geen gezellig uitje, geen redmiddel tegen het verdrijven van de dagelijkse sleur, geen opbeurende praatjes 

onderweg. Ik hoorde het één van de senioren verzuchten: ‘wat mis ik die uutstapjes toch’. 

Maar het virus trof en treft niet alleen de Sprinteractiviteiten. Wereldwijd hield en houdt het virus mensen 

in haar greep. We beseffen als nooit tevoren het belang van goede gezondheid en goede omgang met el-

kaar (of juist niet).  

Graag maak ik een compliment aan alle vrijwilligers die de Sprinter trouw zijn gebleven. Want ik kan me zo 

voorstellen, dat als er voor langere tijd geen actieve rol voor je is weggelegd, het wellicht nog lastiger is de 

band met elkaar en de stichting te behouden. Goed en blij dat dit u wel is gelukt. 

Dankzij de niet aflatende inzet van zoveel partijen in de zorg en wetenschap, lijkt ons landje langzaam maar 

zeker weer te ontwaken. Laten we vooral hopen dat deze ontwikkeling zich doorzet zodat onze Sprinter 

weer van stal kan en de programmering van start. 

Ik gun onze Borselse inwoners dat van harte. 

Moge het zo zijn! 

Marga van de Plasse-Nagelkerke 



2  INLEIDING 

Beste lezer, 

In het jaarverslag van 2019 was de eerste zin van de inleiding, geschreven door de toenmalige voorzitter, 
Dik v.d. Bos: ‘’Het afgelopen jaar is wel een van de drukste jaren in het bestaan van de Borselse Sprinter 
geweest”  
In tegenstelling tot dat feit moet ondergetekende, opvolger als voorzitter van bovengenoemde, helaas het 
tegenovergestelde neerschrijven. Het jaar 2020 werd door de coronapandemie, hier in ons eigen land, 
maar ook over de hele wereld, een jaar van stilstand van activiteiten. Zo ging het ook met de activiteiten 
van onze Sprinter. De splinternieuwe bus heeft intussen in 2020 meer stilgestaan dan dat hij gereden 
heeft. De deelnemers hebben waarschijnlijk meer thuisgezeten dan hen lief was. 
Ook de toekomst is ongewis. Pas nadat we, vrijwilligers en deelnemers, gevaccineerd zijn, kunnen we ho-
pelijk weer op pad. Ons doel, eenzaamheid onder inwoners van de gemeente Borsele te minimaliseren 
door aan die mensen die daar behoefte aan hebben een gezamenlijk uitje te bieden, blijven we in ons 
vaandel houden. 
Daartoe kwam het bestuur in 2020 vier maal bijeen, op veilige afstand van elkaar. In juli kwamen de vrij-
willigers met inachtneming van de opgelegde maatregelen eenmaal bij elkaar in het dorpshuis in ’s Gra-
venpolder. Velen van hen begrijpen dat een vaccinatie van hen en van onze deelnemers noodzakelijk zal 
zijn om onze activiteiten weer te kunnen hervatten. 

We kijken terug op een bijzonder en bizar jaar in de geschiedenis van de Borselse Sprinter. 

Heinkenszand, maart 2021, 
Th. Mandos-Serlie,  
Voorzitter stichtingsbestuur Vrienden van de Borselse Sprinter 
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3 ONZE MISSIE 
Doelstelling van De Borselse Sprinter is het organiseren van ritten met de door de gemeente Borsele in 
bruikleen gegeven bus voor onze doelgroep. Deze doelgroep bestaat uit mensen die niet meer in staat zijn 
of niet voldoende in staat zijn zelf plezierreizen te organiseren en die graag samen met anderen activitei-
ten ondernemen. Iets positiefs betekenen voor deze doelgroep en mensen uit de eenzaamheid halen, 
staat hoog in ons vaandel. Alle activiteiten die wij ondernemen zijn daar dan ook ondersteunend en facili-
terend aan. 

4 CONTACT MET DE DOELGROEP 
Elke maand wordt bij alle mensen die met een zekere regelmaat gebruik maken van de bus ons blad Sprin-
ternieuws bezorgd. Hierin staat een opsomming van de ritten die de volgende maand gereden gaan wor-
den met de prijs die ze kosten. Het blad wordt zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt en gedrukt en verspreid 
op het Vrijwilligershuis. Als deelnemers zich willen opgeven voor een of meer van deze ritten, kunnen zij 
dat doen op een van de twee belochtenden die er elke week zijn. 

5 VRIJWILLIGERS – CHAUFFEURS EN BEGELEIDERS 
Onze chauffeurs en begeleiders zijn de mensen die contact hebben met de doelgroep. Zij zijn voor hen het 
gezicht van de Borselse Sprinter. Op elke rit zit een chauffeur en ook een begeleider. Samen zorgen zij er-
voor dat de groep mensen zich prettig voelt en dat elke deelnemer met een goed gevoel weer thuis komt. 
Dat betekent dat zij zich allebei moeten opstellen als een goed gastheer/goede gastvrouw en goed zicht 
moeten hebben op de groep deelnemers. Gezelligheid en plezier komt niet altijd vanzelf.  
Onze chauffeurs hebben allemaal een rijtraining gehad op de bus, want met een bus met passagiers rijden 
is nogal wat anders dan rijden in je eigen auto. Ook weten ze allemaal hoe ze een rolstoel moeten vastma-
ken in de bus. We hebben afgesproken dat chauffeurs niet langer dan tot hun 75e jaar mogen rijden. Voor 
begeleiders is geen grens gesteld. In 2020 waren er 9 chauffeurs en 8 begeleiders.  

6 VRIJWILLIGERS – PLANNING EN ORGANISATIE 
De groep vrijwilligers die de administratie verzorgt, heeft een uitgebreid takenpakket. Samen zorgen zij 
voor 
• elke maand een nieuw activiteitenaanbod maken voor de deelnemers

• bijhouden van een planning en opgavensysteem.

• opstellen van een rooster voor de chauffeurs en begeleiders.

• teksten schrijven voor activiteiten en de tekstopmaak van het Sprinternieuws.

• bezetten van de telefoon op de belochtenden (maandag- en woensdagochtend van 09.00 – 12.00 uur).

• bijhouden van het adressenbestand van onze deelnemers.

• zichtbaarheid van alle documenten in drive.google.com.

Er zijn jaarlijks drie overleggen om te kijken of en hoe we de administratieve zaken nog beter op elkaar af 
kunnen stemmen. Ook hierbij is een adviserend medewerker van het Vrijwilligershuis aanwezig, om de 
zaken te coördineren en om te zien of de samenwerking goed verloopt en indien nodig, op punten te ver-
beteren. De administratie bestond in 2020 uit Kirsten van Gilst, Vivian Sijbrands, Conny Luteijn en Jan 
Slabbekoorn. 

7 WERKGROEP PUBLIC RELATIONS 
Er is een werkgroep voor PR die bestaat uit vier leden. Samen proberen zij de naamsbekendheid van de 
Borselse Sprinter groter te maken. Doel hiervan is de Sprinter toegankelijk maken voor een steeds grotere 
groep deelnemers, maar ook het verloop op te vangen binnen de groep deelnemers door verhuizing, ver-
oudering of overlijden.  
Ze doen dat door:  
• voorlichtingsbijeenkomsten te houden in alle SVRZ-huizen binnen de ge-

meente Borsele
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• een informatiestand te bemannen op braderieën en jaarmarkten
• een stand te bemannen op de Woonbeurs van de gemeente Borsele
• het maken en vertonen van een promotiefilm over de Sprinter
• uitdelen van reclamemateriaal

8 HET VRIJWILLIGERSHUIS 
Bij al onze activiteiten worden we bijgestaan door Het Vrijwilligershuis van de gemeente in ´s-
Gravenpolder. Dennis Walhout is als opvolgen van Linda Duvekot altijd aanwezig bij de bestuursvergade-
ringen en staat ons verder met raad en daad bij. 
Het Sprinternieuws wordt gedrukt door de mensen van het Vrijwilligershuis. Vergaderruimte en wanneer 
nodig ook werkruimte is voor ons altijd beschikbaar. 

9 VRIJWILLIGERSBIJEENKOMSTEN 
Tweemaal per jaar houden we een vergadering met alle vrijwilligers om te zorgen voor een zo goed moge-
lijke voorlichting over de Sprinter voor iedereen en tegelijk gezamenlijke afspraken te maken over een aan-
tal praktische zaken. Ook dan kunnen alle vrijwilligers bij het bestuur terecht met hun vragen en/of kritiek. 
Daarnaast speelt ook verbondenheid een grote rol. De vrijwilligers zien en spreken elkaar niet vaak. De vrij-
willigersbijeenkomst is een gelegenheid om bij te praten en elkaar beter te leren kennen onder het genot 
van een hapje en een drankje. 
Helaas konden we in 2020 maar één bijeenkomst organiseren en wel in juli. Normaal houden we in decem-
ber een maaltijd, maar door corona was daar geen gelegenheid voor. 

10 SPONSORING 
Nadat R&B Wonen ons tien jaar heeft gesponsord, is het stokje overgenomen door Zeeland Refinery die 
ons via de gemeente Borsele sponsort met een jaarlijks bedrag van 4000 euro, een bedrag waarmee we 
erg blij zijn en dat ons helpt de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden. 

11 DE BUS 
De nieuwe Mercedes Sprinter die vorig jaar is aangeschaft door de gemeente Borsele en die aan ons in 
bruikleen is gegeven, heeft dit jaar helaas maar weinig kilometers kunnen maken. Hij staat geparkeerd op 
het terrein van Gemeentewerken, wat als voordeel heeft dat hij goed beschermd staat, want het terrein is 
afgesloten, en dat hij voor onderhoud al op de goede plaats is.  
De chauffeurs hebben toegang tot het terrein, ook als dat al afgesloten is, zodat de bus ook na werktijd vei-
lig weggezet kan worden. 

12 HET BESTUUR VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN DE BORSELSE SPRINTER 
Het is de taak van het bestuur om de kaders te scheppen zodat de organisatie met alles wat daarbij hoort 
probleemloos kan draaien. Het bestuur werd daarin bijgestaan vanuit het Vrijwilligershuis eerst - en dat al 
vele jaren – door Linda Duvekot en daarna door Dennis Walhout. 
Het bestuur vergaderde in 2020 vier keer, waarvan twee keer op gepaste afstand in coronatijd. Het belang-
rijkste gespreksonderwerp was steeds het gevoel van onmacht dat we onze taak als organisatie niet kon-
den uitvoeren. In het begin van het jaar is het voorzitterschap overgegaan van Dik van den Bos naar Thea 
Mandos. Dik is nog wel lid van het bestuur gebleven. 

Het bestuur van de stichting bestaat nu uit: 
Voorzitter: mevr. Th. Mandos-Serlie, Heinkenszand 
Secretaris: dhr. G.C. Alderliesten, Lewedorp 
Penningmeester: dhr. H.C. Meulmeester, Heinkenszand 
Lid:   dhr. J. Slabbekoorn, ´s-Gravenpolder 
Lid:    dhr. D. van den Bos, ´s-Heerenhoek 
Ondersteuning:  dhr. D.F. Walhout, Kapelle 
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13 ACTIVITEITEN BORSELSE SPRINTER  
We vergelijken de gegevens van deelnemers en ritten van 2020 met 2019. We streven uiteraard naar 
vooruitgang en om die te kunnen controleren, moeten we het resultaat van onze inspanningen en de 
voortgang van het ‘rijden en zeilen’ van de Borselse Sprinter bijhouden.  
Er is in 2020 echter een streep door gezet, omdat in maart door het coronavirus alle ritten voor onze deel-
nemers en vrijwilligers zijn stilgelegd. We kunnen dus alleen over de eerste twee maanden een vergelijk 
maken. In maart werden nog twee ritten gereden; vanaf woensdag 11 maart zijn de activiteiten gestopt. 

Deelnemers 
Omdat we in 2020 niet veel hebben te vergelijken of te melden, hebben we de voorgaande jaren 2018 en 
2019 laten staan, zodat we de eerste twee maanden van 2020 kunnen vergelijken met deze jaren. Het 
aantal deelnemers was in 2019 aanzienlijk meer dan in 2018; in januari en februari 2020 zagen we deze 
tendens zich voortzetten. Het aantal deelnemers is zelfs nog iets hoger dan in 2019. Dit komt ook gedeel-
telijk door het aantal ritten, maar dat is niet alleen de oorzaak ervan, waarover hierna meer. Over maart is 
niets te zeggen, omdat we na twee ritten de bus stil moesten zetten vanwege de genoemde pandemie. 
Helaas kunnen we dus over 2020 niet meer verslaan.  

In onderstaande tabel geven we het totaal aantal deelnemers over de eerste twee maanden van 2018, 
2019 en 2020. U ziet een vermeerdering van 32 deelnemers in 2019 en 5 extra in 2020. Het aantal gemid-
delde deelnemers per rit lijkt in 2020 minder, maar omdat we het over de wintermaanden hebben, waar-
in altijd minder deelnemers meegaan en bovendien minder ritten worden gereden is dat geen reëel beeld 
van het geheel. De groei van het totaal aantal deelnemers lijkt zich wel door te zetten, zelfs in de winter. 

Prijzen 
Wat de prijzen voor een rit betreft, die houden we zo betaalbaar mogelijk voor onze deelnemers. Er zit 
wel variatie in de prijzen, afhankelijk van de rit en de activiteit bij een rit. Het gemiddelde bedrag van de 
ritten in 2020, waarbij ook de paar ritten in maart zijn meegeteld, was  
€ 15,95. De gemiddelde prijs van 2019 was € 16,47 tegen die in 2018  
€ 16,73. Maar ook  dit vergelijk is hier uiteraard vertekend omdat  
het slechts om een paar maanden van het hele jaar gaat. 



Ritten 
Net als bij de gegevens van het aantal deelnemers, laten we in de grafiek hieronder de vergelijking van het 
aantal maandelijkse ritten van 2018 met die van 2019 staan en vergelijken we die slechts met januari en 
februari, de eerste twee maanden van 2020.   
Als we naar de ritten van januari 2020 kijken, valt op dat we zeven ritten hebben gereden, dat is precies 
evenveel als in 2019. In 2018 waren dat er slechts vijf. In februari 2020 hebben we zelfs negen ritten gere-
den tegen zeven in 2019 en slechts vier in februari 2018. Verder reden we in alle maanden van 2019 meer 
ritten dan in het jaar 2018. Wat betreft de eerste twee maanden van 2020; daarin reden we twee ritten 
meer dan in 2019, dat is 1 gemiddeld per maand meer. En dan te bedenken dat het nog maar de winter-
maanden zijn. Helaas kunnen we niets zeggen over de voortzetting in de rest van het jaar, alleen nog, dat 
er in maart negen ritten zouden zijn gereden en een extra rit voor in april zat er eveneens in, gezien het 
aantal aanmeldingen hiervoor reeds binnen waren, toen alles afgelast moest worden vanwege COVID-19.  

In de tabel hieronder geven we het totaal aantal gereden ritten over de eerste twee maanden van 2018, 
2019 en 2020. Daarin is duidelijk te zien dat er een toename is van het aantal ritten in deze maanden. Dat 
is voor wintermaanden bijzonder. Helaas is in de maanden erna niet meer gereden, maar de verwachting 
was, dat dan nog steeds een toename zou zijn geweest van het aantal ritten.  

Verhuur  
We verhuren de bus ook aan instellingen, die met hun cliënten een dag of dagdeel uitgaan. De bus is in dit 
boekjaar niet verhuurd, maar dat is logisch gezien de omstandigheden.  
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14 TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 
Het afgelopen jaar is mede door corona ook financieel een bijzonder jaar geweest. De laatste rit dateert 
van begin maart 2020. Door de subsidie van de gemeente Borsele en door Caritas, gekochte cadeaubon-
nen is er een positief resultaat gehaald van € 2.901,87 ten opzichte van de begroting ad € 50,00. Uiteraard 
zullen deze bonnen t.z.t. worden ingeleverd. Dit zal dan ten laste van het resultaat komen. 
Voor 2021 verwachten/hopen we in de loop van het jaar weer ritten te kunnen maken. We hebben een 
positief resultaat van € 250,00 begroot. 

15 FINANCIELE JAARREKENING 2020 



16 BEGROTING 2021 
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Dit jaarverslag wordt u aangeboden door 

Stichting Vrienden van de Borselse Sprinter 

en het Vrijwilligershuis 

Stichting ‘Vrienden van de Borselse Sprinter’ 




