
 

 

Verslag Ledenvergadering Buurtbusvereniging Walcheren d.d. 12 

november 2022 

 

 

-  Opening/ mededelingen: De voorzitter opent de vergadering. 7 leden zijn 

afwezig. De leden Jan van Wilgenburg en Piet Vreke hebben te kennen gegeven 

met het chauffeurswerk te willen stoppen. 

 

-  Verslagen :  Het verslag van de LV van 9 maart j.l. wordt vastgesteld. Het 

verslag van de vergadering van de Zeeuwse BBV’s wordt voor kennisgeving 

aangenomen.  

 

- Bestuurszaken : - De vacature Koos Postma wordt opgevuld door Wim van 

Wallenburg. De functie van secretaris gaat over naar Ton van Dijke.  

                              -  I.v.m. de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen dienen de 

statuten van stichtingen en verenigingen te worden aangepast.  Aanvankelijk 

was het de bedoeling dat middels Connexxion dit collectief zou gebeuren. Dit 

gaat echter niet door en zal nu door de individuele verenigingen zelf worden 

geregeld. In ieder geval zal bij de statutenaanpassing ook de leeftijdsgrens van 

75 jaar voor lidmaatschap komen te vervallen. Een definitief voorstel komt dus 

t.z.t. terug. 

 

- Financiën :  Meegedeeld wordt dat de subsidie 2021 definitief is goedgekeurd. 

Aangezien Wim van Wallenburg nu toetreedt tot het bestuur kan hij geen deel 

meer uitmaken van de Kascontrôlecommissie 2022. Fred Schonis zal hem 

vervangen. 

 

- Buszaken :  - De afwerking van schademeldingen (ROV) en de communicatie 

daarover zou verbeterd kunnen worden door een “logboekje” waarin de  

melding door de betreffende chauffeur genoteerd wordt en uiteindelijk ook de 

reparatie (door o.m. Van Oeveren) vermeld dient te worden.  De vergadering 

stemt in met dit idee. 

                       - Het terugbrengen van de ritfrequentie van lijn 569 naar 2 x 5 

ritten heeft de instemming van de vergadering. Aandacht wordt gevraagd voor 

het “magere” gebruik van lijn 569. Besloten wordt “569” onder de aandacht te 

brengen in De Bode en ook waar mogelijk mondeling op het gebruik van deze 

lijn te attenderen.   

                   

 

 

 



 

 

 

 

                      - De routes van lijnbus 133 en de buurtbus zullen t.p.v. 

Serooskerke deels anders gaan lopen. Over de situering van halteplaatsen heeft 

nog overleg met Connexxion plaats. 

 

- Delen ervaringen : - Een oplossing wordt gevraagd voor het kunnen 

gebruiken (sleutel) van de fietsenstalling bij Connexxion (Diodeweg). 

 

-  2023 : 10 jaar BBV Walcheren :  Besloten wordt “de viering” hiervan op 1 

juli 2023 te houden.  Ook de partners worden uitgenodigd. Zodra de definitieve 

uitnodiging er is dient voor deelname een ieder zich aan te melden.  

 

- Rondvraag :  - Complimenten voor het elkaar onderling vervangen via de 

App. 

                          - Kan het vervangen van lampjes door Gerard ook gemeld 

worden in de App ? 

                          - Er komen (voorlopig) geen electro-bussen. 

                          - De wasstraat bij Connexxion is voorlopig buiten gebruik. 

                          - Behoort de aanschaf van regenbestendige jassen tot de 

mogelijkheden ?   

 

- Sluiting : De voorzitter bedankt Koos voor 10-jaar bewezen diensten. De 

vergadering wordt gesloten.  

Het buffet van De Fontein staat te wachten.   
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