
 

 

 

                          Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen                                                

                                           Burgerkracht Uit Samenwerking.                       
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 BESTUURLIJK IMPRESSIEVERSLAG INZETGEBIEDEN BOEKJAAR 2022. 

 

Het is gebruikelijk dat vanuit het bestuur jaarlijks een verslag wordt samengesteld, beschikbaar 

wordt gesteld aan de ledengroepen en leden om de inhoud hiervan te bespreken op de algemene le-

denvergaderingen. Dit alles conform onze statuten en huishoudelijk reglement van BUS. 

 

Bevindingen opgedaan uit interacties welke het bestuur in 2022 heeft uitgezet: 

Aan deze verplichting geeft het huidige bestuur dan ook gehoor, waarbij dient te worden aangete-

kend dat we als bestuur ons realiseren dat het verslag niet zo uitvoerig zal of kan worden dan gebrui-

kelijk is geweest. Diverse redenen zijn de oorzaak: 

> De zeer passieve houding en onzichtbare aanwezigheid van de aangesloten ledengroepen en leden, 

met uitzondering van de leden van het bestuur en kader van BUS. 

> De grote nalatigheid van de aangesloten ledengroepen en leden als het gaat om hun noodzakelijke 

rol en positie, conform onze statuten en huishoudelijk reglement, als het gaat om mee te praten en te 

reageren op allerlei aangedragen belangrijke noodzakelijke bronnen van informatie welke de leden-

groepen en leden van BUS aangaan en daarmee het beleid van en de uitvoering van BUS richting 

dienen te geven en te bekrachtigen. 

> De afgelopen drie jaar, waarin ook de coronaperikelen een rol hebben gespeeld, is de kar van BUS 

volledig in beweging gehouden, zijn enkel en alleen beslissingen genomen, welke het belang en de 

continuïteit van BUS moesten waarborgen, door de leden van het bestuur in samenspraak met de 

leden van het kaderteam. Niets maar dan ook niets hebben de gedane oproepen in diverse berichten 

aan reacties van de ledengroepen en/of leden opgeleverd. Zeer teleurstellend maar een feit. 

 

Besloten: De koers, in welke richting en in te zetten financiën in 2022: 

Het bestuur heeft dan ook samen met de leden van het kaderteam moeten besluiten 

een koers en richting uit te gaan zetten waarvan wij van mening zijn hiermee het belang van BUS 

volledig te dienen. Dat daarbij ook een financieel plaatje aan toegevoegd moet worden is vanzelf-

sprekend en is dan ook door het bestuur en het kaderteam in een begroting tot stand gebracht. 

Centraal in de uitvoering hebben gestaan: 

> Het bestaande netwerken in de bestaande vorm voort te zetten, 

> Het thema armoede en sociale uitsluiting als project verder uit te werken. 

> Samenwerkingsverbanden met lokale (vrijwilligers)organisaties te versterken. 

> De website optimaal benutten voor informatieoverdracht en actuele thema’s. 

> Met de nodige zorgvuldigheid in acht nemend, continuïteit van BUS te waarborgen. 

 

Uitvoering gegeven aan de kernzaken welke het bestuur en kaderleden zich in 2022 ten doel 

hebben gesteld te weten: 

 

a) Netwerken: 

Voor het bestuur is het van belang om de samenwerking met de bestaande netwerk-organisaties in 

stand worden gehouden en daar waar mogelijk de contacten worden geïntensiveerd. In de praktijk 

heeft het bestuur dit ook weten te realiseren. 

Indien men hierover graag meer inzage over wilt hebben kunnen de aangesloten ledengroepen en 

leden hier bij het bestuur een verzoek in dienen, aan hun verzoek zal gehoor gegeven worden. 
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b) Project: Dementie: 

Terloops is dit thema vaker binnen het bestuur- en kaderoverleg aan de orde geweest maar verder als 

het te bespreken als aandachtspunt zijn we tot 2022 niet gekomen. In 2022 heeft BUS zich aangeslo-

ten bij een lokale organisatie en heeft vanaf de startfase meegedacht en meegesproken wat ertoe heeft 

bijgedragen dat er een zeer geslaagde bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Een bijeenkomst met meer 

dan 80 bezoekers en waar het thema: Dementievriendelijke Omgeving nader is toegelicht. 

 

c) Project: Spreekuurwerk: 

Na meer dan drie jaar verdwenen te zijn geweest uit de uitvoeringstaken van BUS is in 2022 het 

spreekuurwerk weer opnieuw op de kaart gezet. Niet zoals het in de oude vorm ten uitvoer werd ge-

bracht, daar toen vele lokale organisaties een lokaal spreekuurpunt hadden ingericht waar mensen 

kosteloos informatie en advies hebben kunnen krijgen. De nieuwe opzet wijkt daar tot nog toe sterk 

van af maar het bestuur zou graag willen dat de vertrouwde opzet zou terugkeren. Het spreekuurwerk 

is nu zo ingericht dat alles via mailverkeer van start gaat en afhankelijk van de complexiteit van de 

vraagstelling wordt er of via de mail deze van antwoord voorzien of wordt er contact opgenomen met 

de hulpvanger en zaken nader uitgediept. 

Wat wel hetzelfde is gebleven is, dat dit aanbod van spreekuurwerk kosteloos is. 

Wat ook afwijkt is, dat BUS vanuit de spreekuurpunten van Limburg, hulpvragers,  uit de grensge-

bieden Brabant/Limburg, aangereikt krijgen waar wij mee aan de slag gaan maar hen gelijktijdig 

blijven informeren over de gang en stand van zaken.  

 

d) Deskundigheidsbevordering: 

Door de vorm van samenwerken tussen BUS en diverse lokale Limburgse spreekuurpunten, liggend 

aan de grensgebieden Brabant/Limburg, is contact en overleg en must. Dit geschiedt door het bijwo-

nen van de spreekuurhoudersbijeenkomsten in Limburg. Daar komen allerlei zaken betrekking heb-

bende op de hulpvragen en de oplossingsgerichtheid aan bod evenals de actuele wet- en regelgeving. 

BUS deelt in dit overleg de parate kennis die we in huis hebben naast het ter tafel brengen van de 

lopende zaken welke BUS oppakt of heeft opgepakt in kader van spreekuurwerk. 

 

e) Actuele informatieverstrekking – website BUS: 

Via de website worden allerlei actuele informatieve informatie onder de aandacht gebracht. De Web-

site is het enige en conform afspraken gemaakt met de ledengroepen c.q. Leden de bron voor deze 

informatie. Informatie welke BUS-belangen aangaan worden ook via de website met grote regelmaat 

uitgewisseld. 

Of er belangstelling is vanuit de ledengroepen c.q. leden is niet vast te stellen. Desalniettemin zal het 

bestuur de website als officiële bron van informatieverstrekking blijven hanteren daar dit de wens is 

v.d. ledengroepen c.q. leden in 2018 besloten. 

Maandelijks worden er vele uren geïnvesteerd in het opmaken van berichten en actuele zaken maar 

ook in het plaatsen en beheer van de website van BUS. 

  

f) Project Armoede en Sociale Uitsluiting: 

Zowel leden van het bestuur als het kader van BUS zijn al maanden actief met inventariseren van 

lokale organisaties, het aanschrijven hiervan en het maken van afspraken om met elkaar in gesprek te 

gaan. Er hebben al verschillende gesprekken plaatsgevonden. Enige weken geleden is besloten op-

nieuw een ronde te maken van inventariseren en aanschrijven van lokale organisaties die belast zijn 

met belangen van ouderen – seniorenzaken.  Tot nog toe hebben de gesprekken zeer nuttige informa-

tie opgeleverd en is de Bus-vertegenwoordiging overal gastvrij ontvangen. 

 

g) Leefbaarheid in de Dorpen: 

Dit project is vanuit een Koepelorganisatie van start gegaan i.s.w. met nog 3 andere gemeenten. 

BUS heeft zich aangemeld om te participeren in dit project. Zodra er belangrijke zaken te melden 

zijn zal het bestuur zorgdragen dat dit via de BUS-website naar buiten wordt gebracht. 



 

 

 

h) Project: Samen Sterker: 

Jarenlang is BUS vertegenwoordigd geweest in dit regionaalproject. Begin dit jaar is besloten om het 

project uit te gaan zetten op landelijk niveau. Voor BUS reden af te haken. 

Inmiddels zijn er weer plannen een doorstart met het project Samen Sterker. Voor BUS reden om 

zich weer aan te melden en te gaan participeren. Zodra er belangrijk nieuws te melden is zullen wij 

dat doen vair onze BUS-website. 

 

i) Administratie en kantoorwerkzaamheden: 

Maandelijks wordt door het bestuur zorggedragen dat de administratie op het kantoor wordt bijge-

werkt en ten uitvoer wordt gebracht. Maandelijks wordt het archief van BUS compleet bijgewerkt, de 

stukken die hierin zitten zijn openbaar en kunnen, op aanvraag, door de ledengroepen c.q. Leden 

worden ingezien in bijzijn van minstens 1 bestuurslid. 

 

j) Vergaderfrequentie: 

Maandelijks, op de maand augustus na, wordt er door het bestuur en kader vergaderd. De vergader-

data zijn al vanaf januari 2022 bekend en staan vanaf januari 2022 ook op de BUS-website. 

Naast de reguliere vergaderingen overleg het bestuur met of zonder aanvulling van de kaderleden 

met vele netwerkorganisaties met als doel, de samenwerking onder de loep te nemen en de verbin-

dingen te versterken. 

De voorjaars – algemene ledenvergadering is wel vastgesteld, uitgeschreven en stukken zijn per mail 

verzonden en conform afspraken (2018) op de BUS-website geplaatst. Op de dag dat de ALV zou 

plaatsvinden was een delegatie van het bestuur in de vergaderruimte aanwezig om leden op te van-

gen, daar de ALV t.g.v. geen aanmeldingen geen doorgang heeft gevonden en om te voorkomen dat 

leden voor niets naar de afgelaste vergadering zouden komen. Het bestuur had vooraf al besloten dat 

zij die toch naar de ledenvergadering zouden komen zouden worden bijgepraat en hen zou de gele-

genheid worden gegeven zaken met het bestuur uit te wisselen. 

 

h) Toekomst van BUS in het vizier: 

Vast staat dat het bestuur de organisatie BUS in leven houdt met de beschikbare financiële middelen 

welke voor handen zijn, dit met de wetenschap dat er weinig of geen verwachtingen zijn dat er nieu-

we geldstromen binnen zullen komen. Alle pogingen daartoe ten spijt hebben niets opgeleverd. 

Dat neemt niet weg dat het bestuur samen met de kaderleden alles in het werk zullen stellen BUS in 

de running te gaan houden ook voor het jaar 2023. De koers die we willen uitzetten zal grotendeels 

overeenkomen met de koers die in 2022 is bewandeld. Wat betreft nieuwe ontwikkelingen of nieuwe 

thema’s op de kaart zetten daar zal het bestuur voor blijven openstaan. 

 

Algemene oproep aan de ledengroepen c.q. leden: 

Afgelopen jaren is gebleken dat BUS, dankzij de gedrevenheid van ca. 9 trouwe leden, op de wijze 

waarop bestuurd en gewerkt wordt in haar bestaansrecht kan blijven voorzien en de continuïteit heeft 

weten te waarborgen. Dat zullen we ook weer trachten te realiseren voor de aankomende 15 maan-

den. Wetende dat we vanuit de ledengroepen, het hoogste orgaan van onze organisatie, niet de inzet 

en inspanningen kunnen verwachten waar we op hadden gehoopt en gerekend. 

Hopelijk dat onze inzet en behaalde resultaten voor die leden en ledengroepen een reden zal zijn om 

toch weer de handen met het bestuur in een te slaan en samen aan de slag te gaan om BUS hoog in 

het vaandel uit te dragen binnen onze provincie. Vandaar een oproep aan de ledengroepen c.q. leden: 

Wij zijn al drie jaar op zoek naar kandidaat bestuurs- kascommissie- en kaderleden, of mensen die 

zich lokaal willen inzetten om BUS-projecten onder de aandacht te brengen en namens BUS lokaal te 

participeren in die projecten en vanuit hun opgedane kennis en ervaringen het bestuur regelmatig 

informeert over de gang en stand van zaken. Samen willen we BUS een warm hart toedragen. 

RAADPLEEG ZO VAAK MOGELIJK DE BUS_WEBSITE: info@debus.nl 

 

Opgemaakt: Tilburg, 27 september 2022.                                                     Bestuur BUS. 
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