Actuele beleidsplan Stichting Recreatievervoer Senioren
Sinds 2010 worden de activiteiten door onderhavige Stichting uitgeoefend.
Met een zgn “electrisch treintje “ worden er in Ermelo en naaste omgeving
In het voorjaar en de zomermaanden ritjes met het treintje uitgevoerd.
In de categorie ouderen, al of niet met een beperking, is er vanzelfsprekend ook de
behoefte om de deur uit te gaan en te genieten van de natuur in onze Gemeente
Ermelo en naaste omgeving.
De onderhavige Stichting is op particulier initatief opgericht om in deze behoefte ,
zonder winstoogmerk , te voorzien en de categorie senioren en mensen die
mantelzorg ontvangen een plezierige dag en / of middag te schenken.
Voor dit doel is een zgn. :” verlengde electrische car “ geschikt gemaakt om , na
verkregen toestemming van de Gemeenten Ermelo en Putten , ritjes te maken naar
plaatsen in de Ermelose natuur of naar andere plekjes in Ermelo of Putten.
Doelgroep van de belangstellende zijn bewoners van verzorgingshuizen en
vakantiegangers die gebruik maken van een georganiseerde specialistische vakantie
in een vakantiehuis in Ermelo. Ook in de Gemeente Doorn wordt door een
vakantiebureau , die vakantieweken voor ouderen en gehandicapten organiseren , van
een aldaar gestald treintje gebuikt gemaakt.
De activiteiten worden uitgeoefend door een aantal vrijwilligers die “ het treintje “
besturen en die hiervoor geen beloning ontvangen. Van de “ passagiers “ van het
treintje ontvangen wij naar draagkracht een kleine vergoeding ter bestrijding van de
exploitatie van het treintje.
Sedert de oprichting van de Stichting heeft het bestaansrecht zich wel bewezen en
mag zij zich verheugen in een grote mate van populariteit in Ermelo en Putten.
Ook door TV Gelderland is aandacht geschonken aan onderhavige activiteit.
Het beleid is er opgericht , mede met behulp van vrijwilligers , de activiteiten de
komende jaren te continueren.
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Beloningsbeleid
De vrijwilligers ontvangen voor hun inspanningen geen financiële beloning.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2018 zijn in de periode 28 april 2018 tot 29 september gemiddeld 2 ritten per week
met het “ treintje “ uitgevoerd. In de zomermaanden worden 3 ritten per week
gereden.

Na september tot eind december worden nog incidenteel ritten gereden.
In 2019 zijn van 6 april 2019 tot 1 september 2019 in zijn totaliteit 60 ritten gereden.

