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Wie zijn wij?
Wij zijn een groep vrijwilligers die basisschoolleerlingen vanuit de dorpen
Annerveenschekanaal, Eexterveenschekanaal, Spijkerboor, Nieuw- en Oud Annerveen naar
de school in Eexterveen vervoeren. We bestaan uit ouders van basisschool kinderen en
betrokken dorpsbewoners.
Oorsprong:
In 2015 zijn de drie basisscholen uit het Veengebied Annerveenschekanaal, Nieuw
Annerveen en Eexterveen gefuseerd tot de huidige basisschool de Kameleon in Eexterveen.
In een werkgroep die ten behoeve van de fusie is ontstaan werden de mogelijkheden om de
kinderen veilig naar en van school te laten gaan besproken. De gemeente zag geen
mogelijkheden om de aanvliegroutes aan te passen tot veilige fietsroutes voor
basisschoolkinderen. De werkgroep heeft toen gepleit voor de aanschaf van 2
personenbusjes. De gemeente heeft het startkapitaal gegeven, nadat de werkgroep het plan
voor het selfsupporting dorpsinitiatief heeft gepresenteerd. We menen dat door dit
dorpsinitiatief de dorpen aantrekkelijk blijven voor gezinnen met jonge kinderen. Ook willen
we via de kinderen de dorpsbewoners met elkaar blijven verbinden, door leerlingenvervoer
naar één school aan te bieden.
Financiën:
De twee personenbusjes worden door vrijwilligers gereden. De kosten (brandstof,
verzekering en wegenbelasting) worden door de deelnemers betaald. Met elkaar houden we
de bus een jaar rijdend. Ouders gaan een contract aan voor een jaar. Het jaarbedrag wordt
berekend naar gelang het aantal deelnemers. Een indicatie is €250,- per jaar.
Door middel van sponsoren wordt een financiële buffer geslagen voor eventuele reparaties
en aanschaf van nieuwe bussen op termijn.
Hoe gaat het in zijn werk:
Kinderen worden per e-mail opgegeven (kleurexpress@gmail.com).
Kinderen worden opgehaald van een vooraf bepaalde opstapplaats. De busjes rijden hun
routes er zal mogelijk vaker dan eenmaal gereden moeten worden. De kleuters worden het
laatst naar school gebracht en het eerst opgehaald. De leerlingen die langer op school
wachten, worden opgevangen door kinderopvang De Hasselbraam, dit wordt mogelijk
gemaakt door Stichting Primah.
Wat nog meer?
Als experiment bieden we tegen een vergoeding de busjes te huur aan.

We vragen aan sponsoren en ouders die het financieel mogelijk maken dat de busjes rijden
een vergoeding van €0,20 per km, startend vanaf de standplaats van de bus. Voor de school
en nabije stichtingen rekenen we €0.25. Voor anderen brengen we €0,35 per km in rekening.
Voorwaarde is dat de bus gereden wordt door onze eigen chauffeurs.
Contact
Wilt u contact met ons dan kan dat via kleurexpress@gmail.com
U kunt hier onder anderen vrijblijvend informatie inwinnen, suggesties doen of klachten
neerleggen.

