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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING
“BUURTBUS ALKEMADE”
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DATUM: 28-03-2017
DIT REGLEMENT IS VASTGESTELD TIJDENS DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 28-03-2017.
ALGEMEEN:
De vereniging “BUURTBUS ALKEMADE” is gevestgg in ge gemeente Kaag en Braassem.
De vereniging stelt zich tot goel het zo goeg mogelijk uitvoeren volgens een goeggekeurge en
vastgestelge gienstregeling van het buurtbusproject met ge gienstlijn 723 van Arriva.
LIDMAATSCHAP:
Het ligmaatschap staat open voor ge ingezetenen van ge gemeente Kaag en Braassem,
Haarlemmermeer en van ge omliggenge gemeenten. Legen gienen tenminste 21 jaar oug te zijn en
bereig om een chaufeurssuncte te aanvaargen.
Het ligmaatschap vangt aan nagat het kangigaat lig megisch goeggekeurg is om te mogen rijgen op
ge buurtbus. De schrifelijke bevestging van het ligmaatschap gebeurt goor het bestuur g.m.v. het
invullen van het “Inschrijformulier nieuwe chaufeur”.
Iegere chaufeur gient het rijbewijs B te beziten en een megisch bewijs van goegkeuring om op ge
bus te mogen rijgen.
Het megisch bewijs van goegkeuring is gelgig voor een perioge van:
a. Vier jaar, tot ge leefijg van 72 jaar.
b. Twee jaar, na ge keuring op respectevelijk 72 jarige leefijg en 74 jarige leefijg.
Bij het bereiken van ge 76 jarige leefijg is het rijgen op ge bus niet meer toegestaan.
Iegere chaufeur krijgt van het bestuur gienstkleging verstrekt, te weten een blauwe polo en een
blauw vest met gaarop ge tekst “BUURTBUS ALKEMADE”. Van ge chaufeur worgt verwacht, gat
tjgens ge gienstriten ge genoemge kleging worgt gegragen.
Het ligmaatschap eingigt goor:
a. Een schrifelijke megegeling van het lig aan het bestuur inzake zijnhhaar opzegging.
b. De liquigate van ge vereniging.
c. Een royement van een lig uitgesproken goor ge Algemene Legenvergagering van ge
vereniging na een schorsing van het betrokken lig goor het bestuur
g. Het verlies van ge chaufeurs- cq bestuurskwaliteit van het lig.
e. Een negates agvies van ge keuringsarts betrefenge het lig.
s. Het bereiken van ge 76 jarige leefijg.
g. Overlijgen.
Bij beëingiging van het ligmaatschap gienen alle bescheigen, gie goor het bestuur verstrekt zijn,
ingeleverg te worgen bij ge coörginator. (kleging, verrekening van het restant ritenkaartjes met
gelgtrommel en wisselgelg ag € 5,00)
GRATIS REIZEN IN DE BUURTBUS:
Dit gelgt voor:
a. Legen van ge vereniging en controleurs van ge busmaatschappij.
b. Legen van buurtbusverenigingen van elgers met een pasje, voorzien van een soto.
c. Kingeren tot vier jaar, mits geen aszongerlijke zitplaats worgt verlangg en er van
begeleiging sprake is.
g. Een persoon van tenminste ten jaar oug os een hong, gie een gehangicapte, zels betalenge
reiziger begeleigt, gie een gelgig goor ge NS erkeng legitmate gient te tonen.
Alle passagiers worgen als vermelg op ge weekstaten in ge bus.
Overige bepalingen, zoals vervoer van bagage, gieren, fetsen e.g. kan men vingen in ge solger
“Algemene voorwaargen voor stags- en streekvervoer”.
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4
ALGEMENE LEDENVERGADERING.
4.1 Minimaal eenmaal per jaar gient het bestuur een algemene legenvergagering uit te schrijven.
Tijgens geze legenvergagering worgt het agengapunt Bestuursverkiezing geagengeerg. De helf
van ge bestuurslegen zijn afregeng en zijn terstong herkiesbaar. (ingien van toepassing ge helf
plus 1)
Het bestuur kent ge volgenge sunctes:
a. Voorziter.
b. Penningmeester.
c. Secretaris.
g. Lig voor PR-zaken en legencontacten.
e. Coörginator.
4.2 Ieger lig van ge vereniging heef het recht kangigaten voor te gragen als bestuurslig tot uiterlijk
tweemaal 24 uur voor aanvang van ge vergagering.
4.3 Voorts gient het bestuur tjgens ge Algemene Legenvergagering ge volgenge gocumenten ter
goegkeuring voor te leggen aan ge legen:
a. Een jaarverslag van het voorasgaange jaar.
b. Het fnancieel overzicht van het voorgaange jaar.
c. De fnanciële begrotng voor het lopenge jaar.
De agenga en ge vergagerstukken worgen veerten gagen voorasgaange aan ge Algemene
Legenvergagering aan ge legen toegestuurg ter bestugering.
4.4 Op ge Algemene Legenvergagering wijzen ge legen uit hun miggen twee legen (zijnge niet
bestuurslegen) aan, gie als legen van ge kascommissie aangestelg worgen. De kascommissie
controleert voorasgaange aan ge Algemene Legenvergagering ge fnanciële stukken en goet
verslag aan ge legen op ge Algemene Legenvergagering aangaange haar bevingingen.
Jaarlijks is er tenminste één lig afregeng en niet herkiesbaar. De legen op ge Algemene
Legenvergagering wijzen een nieuw lig aan. Legen kunnen maximaal twee opvolgenge jaren in ge
kascommissie zitng nemen.
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CHAUFFEURSREGLEMENT VAN DE VERENIGING
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DATUM: 28-03-2017
DIT REGLEMENT IS VASTGESTELD TIJDENS DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 28-03-2017.
ALGEMEEN:
Dit reglement worgt in ge Algemene Legen vergagering van ge vereniging vastgestelg. Het
bestuurslig, gat belast is met ge coörginate, graagt zorg voor ge uitvoering van git reglement,
samen met ge “WERKGROEP BUS” en ge legen.
De coörginator is voorziter van ge “WERKGROEP BUS””, het bestuur benoemt twee angere legen
tot lig van geze werkgroep.
Iegere chaufeur ontvangt bij het in gienst tregen ritenkaartjes in consignate en € 5,00 wisselgelg.
Na verkoop van een stel ritenkaarten verstrekt ge gaartoe aangestelge persoon tegen betaling
nieuwe kaartboekjes. (een kaartje is geldig na afstempeling)
Voor iegere rit gient ge gesbetrefenge passagier een gelgig plaatsbewijs te kunnen tonen.
Reclame, aankongigingen e.g. mogen niet in ge bus opgehangen worgen. Het bestuur kan
schrifelijk toestemming verlenen om git wel te goen.
ROOSTER PLANNING.
A. Elke vierge week worgt er goor ge coörginator per e-mail een zogenaamg “vierwekenrooster”
verstuurg naar ge chaufeurs met gaarin ge geplange riten voor vier weken.
B. Elke week worgt per e-mail het gefniteve busrooster van ge komenge week verstuurg naar ge
chaufeurs.
C. De roosters worgen ook op ge website van ge vereniging geplaatst.
(www.buurtbusalkemage.nl)
Chaufeurs gienen voorasgaang aan het opstellen van het “vierwekenrooster” hun beschikbaarheig
goor te geven. (genk bijvoorbeelg aan vakantes, e.g.) De coörginator hougt met ge planning
rekening met ge gemelge beschikbaarheig.
Ingien men onganks regel 2.2 verhingerg is, gient ge chaufeur zels een vervanging te regelen,
bijvoorbeelg goor te ruilen met een collega. De ritenruil worgt girect goorgegeven aan ge
coörginator. De coörginator bevestgt ge ruil aan ge betrokken chaufeurs per e-mail.
Op het weekrooster staat vermelg wie ge gienstleiging heef in gie week. Inzake bijzongere
gevallen kan met geze persoon contact opgenomen worgen in gie week. (genk aan bus storingen,
ongelukken, e.g.)
ROUTE VAN DE LIJNDIENST.
Omleigingen van ge route worgen ingien mogelijk goor ge coörginator per e-mail goorgegeven aan
ge chaufeurs. Door ge chaufeurs geconstateerge routewijzigingen tjgens hun uitvoering van ge
gienst worgen girect goorgegeven aan ge gienstleiging van gie week.
Het is niet toegestaan om as te wijken van ge vastgestelge route.
Indien het tjdrrrster niet gehaald kan wrrden, is het tregestaan rm vanaf de brug in Nieuwe
Wetering direct drrr te rijden naar het vertrekpunt.
UITVOERINGEN.
Bij aanvang van ge gienst goor een chaufeur worgt ge bus goor hemhhaar visueel gecontroleerg
op eventuele schage. Onbekenge schage worgt girect gemelg aan ge gienstleiging van gie week.
Voor onbekenge schage worgt ge voorgaange chaufeur verantwoorgelijk gehougen, mits angers
kan worgen aangetoong.
Ingien het asgekzeil op ge voorruit geplaatst is, gient ge eerste chaufeur van ge gag geze op ge
schutng van het tweege huis links te hangen. (Frans v.g. Ploeg)
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4.2 De chaufeurs geven op het busrooster per tjgsperioge aan hoeveel passagiers zij vervoerg hebben
tjgens hun gienst.
4.3 Dagelijks worgt na beëingiging van ge gienst ge bus asgetankt. De tankpas is aanwezig in ge bus in
ge map met het busrooster. De tankbon worgt in geze map bewaarg.
In het weekeng worgen geze goor ge werkgroep eruit gehaalg.
4.4 De bus worgt na het tanken geparkeerg op het parkeerterrein aan ge Sotaweg. (ge bus worgt op
Buitenkaag geparkeerg als ge legen gaar ge giensten rijgen: Leigsemeerstraat)
4.5 Na ge gienst worgt ge contactsleutel van ge bus opgehangen in het gaarvoor bestemge kluisje.
5
NADERE REGELS.
5.1 In ge bus gelgt een rookverbog.
5.2 De chaufeur is persoonlijk verantwoorgelijk voor het naleven van ge wetelijke voorschrifen.
Bekeuringen, veroorzaakt goor het rijgen op ge buurtbus, worgen niet goor ge vereniging vergoeg,
geze komen ten laste van ge betrokken chaufeur. ( zie ook 5.3 )
5.3 Bij constatering van een relates lage snelheigsovertreging goor ge polite gelgt:
a. De eerste bekeuring worgt goor ge vereniging betaalg.
b. De tweege bekeuring in ge gaarop volgenge twee jaar worgt voor ge helf ten laste van ge
betrokken chaufeur gebracht.
c. Elke volgenge bekeuring in gie perioge van twee jaar, gient goor ge betrokken chaufeur
zels betaalg te worgen.
5.4 Met betrekking tot verkeersongevallen liggen er in ge BUURTBUSMAP aanwijzingen hoe te
hangelen. In geze map bevingen zich ook ge zogenaamge Europeesche Schagesormulieren. Dit
sormulier gient zowel goor ge chaufeur als ge betrokken tegenpartj ingevulg te worgen.
Lees aangachtg ge instructe aangaange ongevallen in ge BUURTBUSMAP.
5.5 De busmaatschappij heef voor ge chaufeurs van ge vereniging een verzekering asgesloten. Er is
sprake van een collecteve ongevallenverzekering t.b.v. buurtbusvrijwilligers enhos
streekvervoerbegrijven. De gemeente Kaag en Braassem heef voor vrijwilligers een collecteve
WA-verzekering asgesloten, gie ook gelgt voor ge vrijwilligers van ge vereniging “Buurtbus
Alkemage”.
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Vereniging
“Buurtbus Alkemade”
TAAKVERDELING BINNEN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING “BUURTBUS ALKEMADE”
EN TAAKBESCHRIJVING VAN DE WERKGROEP “BUS”
VOORZITTER:
Met ge secretaris oproepen voor ge vergagering mailen.
Agenga opstellen i.s.m. ge secretaris.
Het leigen van ge vergageringen van ge vereniging.
Contacten ongerhougen met externe partners van ge vereniging. (bijv. Arriva,
gemeenten, e.g.)
Werving nieuwe chaufeurs.
Introgucte nieuwe chaufeurs o.a. goen van een testrit.
Voorlichtng cq. instructe aan chaufeurs aangaange ge te rijgen route.
Afangelen schagezaken, o.a. sormulieren en begeleiging van ge betrokken chaufeur.
PENNINGMEESTER:
Financiële zaken agministreren.
Jaarrekening opstellen.
Begrotngsvoorstel maken.
Kascommissie van ge vereniging oproepen voor ge jaarlijkse controle.
Contacten met ge sponsors ongerhougen.
Routeplanning en contacten in geze met Arriva en gergen.
SECRETARIS:
Met ge voorziter ge agenga voor ge vergageringen opstellen.
Oproepen bestuurslegenhlegen om ter vergagering te komen.
Notuleren van ge vergageringen.
Versturen van het voorlopige verslag van ge vergagering binnen 14 gagen na ge
vergagering.
Archies ongerhoug. (bestuursstukken, stukken van ge jaarvergagering, historisch
legenbestang, enz.)
Contactpersoon voor ge webmaster van ge vereniging. (Jan ven ger Poel)

LID VOOR PR-ZAKEN EN LEDENCONTACTEN:
Public Relaton zaken voor ge vereniging.
Contactpersoon naar ge passagiers.
Klachtenafangeling van passagiers.
Ontvangen van ziekmelgingen en git goorgeven aan ge coörginator.
Atente bij lies en leeg zaken verzorgen.
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COÖRDINATOR:
Leiging geven aan ge werkgroep “BUS” van ge vereniging.
Contacten ongerhougen met Arriva en angere externe busoverleggen.
Verantwoorgelijk voor roge map in ge bus en ge regelmatge upgate van ge inhoug van
geze map.
Periogeverslag opstellen voor ge bestuursvergageringen.
Inschrijformulieren nieuwe chaufeurs agministreren en verwerken.
Regelen van ge keuringen van ge chaufeurs.
o Keuringslijst van ge chaufeurs bijhougen en actualiseren. (o.a. het archiveren
van ge keuringsresultaten)
o Contacten met Regelzorg ongerhougen.
o Nieuwe chaufeurs insormeren over ge keuringszaken en helpen bij het maken
van een eerste asspraak.
o Chaufeurs oproepen om via ge website van Regelzorg een keuringsasspraak te
maken.

WERKGROEP “BUS”:
COÖRDINATOR:
Opstellen van het “vierwekenrooster” voor ge busriten.
Aanmaken van ge “busgienstroosters”.
Dienstleigers koppelen aan ge weekroosters.
Per e-mail verzengen van ge “vierwekenroosters” en elke week het “busgienstrooster”.
Tellijsten archiveren en gegevens goorgeven aan werkgroeplig, gie ge statsteken goet.
Agministreren van ge beschikbaarheig van ge chaufeurs.
Verwerken van ongerlinge roosterruilingen.
Verwerken van ge ziektemelgingen.
Bijhougen van ge actuele lijst van chaufeurs.
BUSAANGELEGENHEDEN:
Toezicht hougen op stangplaats voor ge bus.
Toezicht hougen op sleutelkluis.
Schoonmaken van ge bus wekelijks. (binnen en buiten zijge)
Toezicht hougen op ge brangstospas.
Regelen van ge 56-gagen ongerhougscyclus voor ge bus.
Toezicht hougen op afanken ruilbus. (en ruitensproeier reservoir)
T.a.v. storingen contact ongerhougen met Arriva en Garage.
Asgekken voorruit in ge winter.
Toezicht hougen op correcte halteborgen en aszakken bij omleigingen. (i.s.m. ge
coörginator)
WEBSITE EN STATISTIEKEN:
Website ongerhougen.
Agministreren van ritgegevens.
Aanreiken inso passagiersaantallen aan coörginator.
Website inso goorgeven aan webmaster.
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