
Notitie over de Senverbus en de stadsauto 

Ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van 23 september 2020 

 

In de loop van september 2020 wordt de Senverbus overgedragen aan Bibliotheek Hilversum. 

Daaraan is het volgende voorafgegaan. 

De ledenvergadering van 11 december 2019 heeft besloten om de bus te verkopen wanneer er zich 

op 1 maart 2020 geen bestuursleden gemeld zouden hebben voor het oprichten van een 

rechtspersoon die de bus zou kunnen exploiteren. 

In de maand maart meldde de leiding van Bibliotheek Hilversum belangstelling te hebben om de bus 

over te nemen. Het bestuur van Senver en de leiding van de bibliotheek kwamen niet tot 

overeenstemming.  

Daarna volgde op 20 april de bestuurswisseling en trad het nieuwe interim-bestuur aan. Het nieuwe 

interim-bestuur had de wens om de bus beschikbaar te houden voor Senver-leden zonder afbreuk te 

doen aan de beslissing van de ledenvergadering,  en heeft de onderhandelingen met de bibliotheek 

heropend. 

Dit leidde tot een overeenkomst gesloten half augustus, waarbij de bus voor € 15.000 verkocht is aan 

Bibliotheek Hilversum. Het is de bedoeling van de bibliotheek om de bus in te zetten voor uitstapjes 

voor leden van Senver en van de bibliotheek.  Daarnaast zal de bus ook een rol spelen in activiteiten 

van de bibliotheek zelf, bijvoorbeeld om ouderen thuis op te halen om in de bibliotheek boeken te 

lenen.  

Hoofdpunten uit de overeenkomst tussen Senver en bibliotheek zijn: 

• De bibliotheek betaalt € 7.000 bij de overdracht, de rest uiterlijk 1 maart 2021 

• De Senverbus zal door de bibliotheek in hoofdzaak worden gebruikt voor het organiseren van 

uitstapjes ten behoeve van Senver-leden en bibliotheek-leden. 

• De bibliotheek zal voor activiteiten die met de Senverbus uitgevoerd worden, zoveel mogelijk 

gebruik maken van de vrijwilligers van Senver. 

• De exploitatie van de Senverbus en de  activiteiten die met de bus uitgevoerd worden vallen 

uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de bibliotheek.  

• Senver en de bibliotheek zullen in goed overleg samenwerken bij  

a. het werven van vrijwilligers ter uitvoering van de activiteiten met de Senverbus en de 

stadsauto van Senver alsmede bij 

b. de planning en afstemming van activiteiten waarbij beide organisaties betrokken zijn. 

• De uitstapjes blijven aangekondigd worden in het maandblad van Senver, op maximaal 2,5 

pagina’s. 

• De bibliotheek stelt kantoorruimte en communicatiemiddelen beschikbaar voor de 

vrijwilligers aan de reserveringslijn. Senver draagt voor 20% bij in de kantoorkosten. 

Het doel was om in september weer te starten met activiteiten van zowel de Senverbus als de 

stadsauto. De vrijwilligers/chauffeurs staan echter nog niet te springen om hun activiteiten weer te 

hervatten.  Over de (her-)start valt daarom nu nog niet zoveel te zeggen, veel zal afhangen van de 

ontwikkelingen rondom het coronavirus. 

 

Interim-bestuur Senver, 

september 2020 


