
 
 
Verslag Ledenvergadering Buurtbusvereniging Walcheren d.d. 9 maart 
2022 
 

- Opening: De voorzitter opent de vergadering. 12 leden hebben zich afwezig gemeld. 
 
- Verslag vergadering 6 november 2021: Naar aanleiding van het verslag de vraag hoe 

de ervaringen zijn met de halteplaats HAP Veerse Poort. Deze zijn goed. Op de vraag 
of een halte bij het winkelcentrum ook geen aanbeveling verdient is de reactie dat 
indien iemand aangeeft dat hij/zij met de bus mee wil de bus toch wel stopt. Een 
officiële halteplaats daar past overigens ook niet in het Cxx-beleid waarin sprake is 
van minimale onderlinge afstanden voor halteplaatsen. 
Het verslag wordt verder vastgesteld. 
 

- Financiën: 
- Overeenkomstig het bij de stukken gevoegde goedkeuringsbewijs verklaart de 

kascontrôlecommissie (Kcc) dat de kas “tot op de cent nauwkeurig” akkoord is 
bevonden. Met dank aan wordt de Kcc gedechargeerd. 

- Conform de begroting voor 2022 is het bedrag in kwestie (€ 18.300,-) reeds als 
voorschot op de aan het einde van het jaar vast te stellen definitieve subsidie 
uitbetaald. 

- In de Kcc voor het begrotingsjaar 2022 worden benoemd Hans Vreeke en Wim van 
Wallenburg.  

 
- Bestuur: Volgens het rooster van aftreden is aan het einde van dit jaar de    

            bestuursplaats van Koos Postma vacant. Kandidaten voor deze plek kunnen zich bij  
            het bestuur melden, waarna in de LV aan het einde van het jaar een nieuw bestuurslid   
           wordt gekozen. T.z.t. zal dit nog een keer apart onder de aandacht van de leden   
           worden gebracht.  Overigens is Koos niet herkiesbaar.  
 

- Afbouw corona-maatregelen :  Extra ventilatie en “8e stoel” vervallen.   
      “Kuchscherm”  blijft.  Mondkapjesplicht (laatste nieuws) vervalt naar verwachting per          
      23 maart a.s. .     
 
- Delen ervaringen: Er komen opmerkingen van m.n. technische/praktische aard.  Ton    
      zal hierin actie ondernemen. Wat betreft omleidingen is er soms verwarring over het    
      feit dat de oude route weer “open” is maar dat de haltes nog “afgeplakt” zijn.      
      Afspraak:  Zolang niet het uitdrukkelijke bericht wordt afgegeven dat de oude route   
      weer in gebruik kan worden genomen, dient de omleiding gevolgd te worden. 
 
- 10-jarig bestaan:  In 2023 bestaat de BBV 10 jaar. Reden om daar extra aandacht aan  
      te geven. Het bestuur verzoekt de leden met ideeën hiervoor te komen. 
 
-    Sluiting:  De voorzitter sluit de vergadering.  (Voor thuis zijn er nog paaseitjes.) 


