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1.

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2008 van het ROCOV Gelderland – Stadsregio. Het ROCOV
Gelderland Stadsregio behartigt de belangen van de OV-reiziger in Gelderland. Het
ROCOV is een vereniging waarin diverse consumentenorganisaties samenwerken en
gezamenlijk adviseren aan de vervoerders en de twee OV-autoriteiten (provincie
Gelderland en stadsregio Arnhem-Nijmegen).
Het ROCOV adviseert gevraagd en ongevraagd. De vervoerders en de OV-autoriteiten
zijn verplicht het advies van het ROCOV te vragen over zaken als dienstregelingen,
tarieven en aanbestedingen. Maar als het ROCOV zelf signalen opvangt van reizigers
kan dat ook aanleiding zijn voor een advies.
Het ROCOV Gelderland – Stadsregio heeft ook het afgelopen jaar weer vele adviezen
gegeven, zowel richting de diverse vervoerders die Gelderland rijk is maar ook aan
de Provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem – Nijmegen. Naast de diverse
adviezen over wijzigingen van de diverse dienstregelingen en veranderingen in de
kaartsoorten en de bijbehorende tarieven was er dit jaar bijzondere aandacht voor
de problematiek rondom het tarief van het Eurokaartje in Apeldoorn. Dit leidde
zelfs tot enig rumoer in de provinciale politiek. Ook de ‘knip’ in Druten, welke nog
steeds tot veel ongemak leidt bij reizigers op de verbinding Tiel – Nijmegen, blijft
de aandacht van het ROCOV houden. Afgelopen december is hier zelfs een
persbericht over uitgebracht. In 2010 zal deze knip eindelijk worden opgeheven
zodat de doorgaande busverbinding tussen Tiel en Nijmegen in ere kan worden
hersteld. Ook de perikelen rondom de OV-chipkaart en de Regiotaxi waren in 2008
belangrijke aandachtspunten.
Wat de OV-chipkaart en de Regiotaxi betreffen: ook in 2009 zullen deze
onderwerpen weer hoog op de ROCOV-agenda staan. Voor de Regiotaxi vindt er in
het gebied van de Stadsregio spoedig een aanbesteding plaats en ook de rijdende
trein van de OV-chipkaart dendert verder. Daarnaast zal het ROCOV zijn handen vol
hebben aan de komende aanbestedingen van bus en trein die zowel in de
provincie Gelderland als de Stadsregio Arnhem – Nijmegen op de rol staan.
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2.

Organisatie en werkwijze

2.1
Convenant
Op 4 april 2007 is er een convenant ondertekend door het College van
Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland, het Dagelijks Bestuur van de
Stadsregio Arnhem – Nijmegen en de Vereniging Regionaal Overleg
Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer Gelderland – Stadsregio, waarin de
rechten en verantwoordelijkheden van concessieverlener en het ROCOV Gelderland
– Stadsregio zijn vastgelegd.
ROCOV Gelderland – Stadsregio heeft als voornaamste taken het geven van
(gevraagd en ongevraagd) advies evenals het bevorderen van de “reis van de
reiziger”:
- Het ROCOV Gelderland – Stadsregio heeft vanuit de Wet Personenvervoer
2000 (WP 2000) formeel adviesrecht. Onderwerpen staan vermeld in de WP
2000 en betreffen onder meer concessieverlening, dienstregelingen,
reisinformatie, vervoervoorwaarden en veiligheid.
- Speerpunt ketenmobiliteit (de reis van de klant). Naast de formele
adviestrajecten heeft ROCOV Gelderland – Stadsregio ketenmobiliteit als
speerpunt. De reis van de klant staat centraal.
2.2
Werkgroepen
Het ROCOV kent een aantal vaste werkgroepen. Daarnaast kunnen er ook
werkgroepen worden gevormd omtrent een bepaald actueel thema. De vaste
werkgroepen zijn:
-

Infra, Netwerk en Tarieven: in deze werkgroep worden voorstellen cq
aanvragen behandeld die gaan over routewijzigingen, veranderingen in
tarieven van regionale kaartsoorten evenals de advisering van nieuwe
kaartsoorten;

-

Toezicht, Handhaving en Regiotaxi: taken van deze werkgroep liggen op het
vlak van monitoring van de uitvoering van zowel lijngebonden openbaar
vervoer (stads-/streekbus en regionale trein) als het collectief
vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi). Ook advisering betreffende de
aanbesteding van de Regiotaxi wordt in deze werkgroep behandeld;

-

Dienstregelingen: hier worden voorstellen van vervoerders die een
dienstregeling willen wijzigen behandeld;

4

Jaarverslag 2008

-

Spoor: bij deze werkgroep worden allerlei zaken op en rondom het spoor en
de stations besproken.

Naast de vaste werkgroepen was er in 2008 ook een ad-hoc werkgroep die zich
bezighield met de ontwikkelingen rondom de invoering van de OV-chipkaart. Deze
werkgroep blijft ook in 2009 bestaan. Daarnaast wordt er in 2009 in ieder geval nog
een ad-hoc werkgroep gevormd. Deze gaat zich bezighouden met de komende
aanbestedingen van het openbaar vervoer in de provincie Gelderland en de
Stadsregio Arnhem – Nijmegen.
De vier vaste werkgroepen vergaderen in principe elke twee maanden of anders
wanneer men dit nodig acht. In deze bijeenkomsten worden de nodige adviezen
voorbereid welke besproken worden tijdens de plenaire vergadering. De ad-hoc
werkgroep OV-chipkaart vergadert wanneer men dat nodig acht.
Bijna alle werkgroepen hebben een eigen voorzitter. Deze voorzitter zorgt voor
aansturing van de werkgroep. Vragen of verzoeken werden vanuit het secretariaat
zoveel mogelijk direct naar een werkgroep doorgezet. Veel werkzaamheden (voor
bijv. een advies) zijn voorbereid en uitgewerkt door de diverse werkgroepen. Dit is
een ontwikkeling die in 2007 is gestart en in 2008 is voortgezet. Daardoor konden
ook de plenaire vergaderingen in 2008 meer op hoofdlijnen worden gestuurd.
Door het vertrek van VCC Oost uit het ROCOV alsmede die van Arthur Hofstad van de
Gelderse Milieufederatie is de bezetting van de werkgroep Infra, Netwerk en
Tarieven gekrompen tot twee personen. Dit leidde in de laatste maanden van 2008
ertoe dat deze werkgroep geen conceptadviezen meer kon maken. Dat betekende
dat een aantal voorstellen plenair moest worden besproken wat extra tijd kostte.
De bezetting van de werkgroepen in het algemeen en die van Infra, Netwerk en
Tarieven in het bijzonder, is een belangrijk aandachtspunt wat in de eerste
maanden van 2009 dringend aangepakt moet worden. Ook zal geprobeerd moeten
worden om andere organisaties die affiniteit hebben met openbaar vervoer in de
provincie Gelderland te interesseren voor het ROCOV. Tot slot zal ook op de al
deelnemende organisaties in het ROCOV opnieuw worden gevraagd om mensen te
vinden voor deelname aan één van de werkgroepen.
2.3
Speerpunten werkgroepen
werkgroepen
Per werkgroep zijn er in 2007 en 2008 enkele speerpunten vastgesteld. Eind 2008
hebben alle werkgroepen een korte evaluatie uitgevoerd met daarbij de vraag of de
speerpunten die zij in 2007 en 2008 hebben opgesteld zijn bereikt. Daarnaast
worden in deze paragraaf ook de speerpunten van de werkgroepen voor 2009
vermeld.
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2.3.1 Werkgroep Infra, Netwerk en Tarieven
Speerpunten
Speerpunten die in 2007 en 2008 voor deze werkgroep zijn geformuleerd waren:
1. Een vervolg op de bushalte Benchmark;
2. kwaliteitsverbetering door middel van ludieke acties zoals ‘OV-reiziger in het
zonnetje’ of ‘Beste buschauffeur van Gelderland’;
3. Ketenmobiliteit.
Resultaten
De werkgroep heeft zich echter vooral bezig gehouden met het opstellen van een
aantal adviezen met betrekking tot aanpassingen in de regionale tarieven en/of
kaartsoorten. De benchmark bushaltes zou een vervolg krijgen door de Provincie.
Echter het is niet bekend wat de laatste stand van zaken is op dit terrein. Wat
betreft het onderwerp ketenmobiliteit is afgesproken dit uit te breiden naar P&Rterreinen maar hiervoor zijn nog geen ideeën cq activiteiten ontplooid.
Zoals in paragraaf 2.2 al is aangegeven dient deze werkgroep spoedig versterkt te
worden vanwege het vertrek van twee leden. Er zijn tot nog toe geen speerpunten
voor 2009 opgesteld.

2.3.2 Werkgroep Toezicht, Handhaving en Regiotaxi
Speerpunten
In 2007 en 2008 heeft deze werkgroep de volgende speerpunten opgesteld:
1. Deelname cq toehoorder aan klantenpanels voor de regiotaxi, bus en
regionale trein zodat de uitkomsten ervan een bijdrage kunnen leveren aan
de monitoring van de uitvoering. Verder dient er consensus met de provincie
te zijn bereikt over de verhouding regiotaxipanels en het ROCOV;
2. Regie taakgroep concessieverlening: Resultaten van onderzoeken als input
om te implementeren in nieuwe Programma’s van Eisen;
3. OV scouts: dit voor de Regiotaxi opzetten en die voor bus en regionale trein
continueren. Hier wil het ROCOV ook meer invloed op te krijgen.
Resultaten
1. Klantenpanels: voor de Regiotaxi Gelderland is dit goed geregeld. Wat betreft
de Stadsregio Arnhem – Nijmegen moet de regeling nog verder worden
verfijnd. Er zijn uitnodigingen ontvangen van Veolia en Syntus om het
klantenpanel bij te wonen en deze zijn ook bezocht. Datzelfde geldt voor
Connexxion betreffende de Valleilijn. Van Arriva, NS Regions en de
vervoerders uit de Stadsregio is echter niets vernomen. Tot slot zijn er van de
overleggen met gebruikers cq reizigers die zijn georganiseerd geen verslagen
naar het ROCOV gestuurd, uitgezonderd Syntus;
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2. Regie taakgroep Concessieverlening: Dit onderdeel is het afgelopen jaar
behandeld door de werkgroep Infra, Netwerk en Tarieven. De werkgroep
Toezicht, Handhaving en Regiotaxi vindt het beter om de regie bij het
bestuur te leggen. Wel zal er een connectie moeten zijn tussen
Concessieverlening en Monitoring.
3. OV scouts: gesprekken hierover met de provincie zijn nog gaande. Inmiddels
is de SBOG gestart met het werven van scouts voor de monitoring van de
Regiotaxi.
Toekomst
De werkgroep wil doorgaan op de ingeslagen weg en handhaaft vooralsnog
bovenstaande speerpunten. In het afgelopen jaar is veel aandacht uitgegaan naar
de Regiotaxi met goed resultaat. De contacten met de provincie en de Stadsregio
zijn gelegd en er zijn afspraken gemaakt. De speerpunten voor de regiotaxi kunnen
nu verder uitgewerkt worden.

2.3.3 Werkgroep Dienstregelingen
Speerpunten
De werkgroep heeft in 2007 en 2008 onderstaande speerpunten opgesteld:
1. Afstemming Provincie Gelderland – Stadsregio: Verschillen en
inconsequenties bij dienstregelingen voor de consument signaleren en
oplossingen aandragen. Dit is een continu proces;
2. Bevorderen van een eenduidige vorm en procedure van overleg met alle
vervoerders;
3. Per vervoersregio een netwerk opbouwen ten behoeve van het tijdig kunnen
consulteren van de achterban van elk der leden van het ROCOV;
4. Zo goed mogelijk concept adviezen voorbereiden over voorgestelde
wijzigingen in dienstregelingen voor buslijnen t.b.v. het ROCOV.
Resultaten
De werkgroep is te weinig als team bij elkaar geweest. De voorzitter heeft door
omstandigheden onvoldoende leiding aan de groep kunnen geven. Met de
speerpunten is in het jaar 2008 geen progressie geboekt en blijven dus onverkort
geldig voor het jaar 2009. Verder zullen bovenstaande speerpunten ook gaan
gelden voor de spoorlijnen.

2.3.4 Werkgroep Spoor
Speerpunten
De speerpunten voor 2008 voor de werkgroep Spoor waren de volgende:
1. Station Elst: verbetering naar 4 sporen;
2. Plan voor realisatie van verbetering station Elst;
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3. Grensverkeer: opstart van de lijn Nijmegen – Kleve met aandacht voor
Niederrhein;
4. Kwaliteitslag verbeterde fietsvoorziening station Arnhem
Resultaten
Wat betreft de punten 1 en 2 is de werkgroep er tot op heden niet in geslaagd om
hier verder mee te komen. Er zijn een aantal verzoeken gedaan aan de gemeente
Elst om ons stukken te leveren over de omgeving en station Elst. Deze zijn tot op
heden niet gehonoreerd. Wel is gereageerd op vragen aan Pro-Rail over een
eventuele knip in de treinverbinding en het antwoord is dat deze knip er voorlopig
niet komt.
In 2008 is er door een aantal leden van de werkgroep een stuk geproduceerd over
een OV-verbinding vanuit bv. Nijmegen of Boxmeer naar het Duitse vliegveld
Weeze. Dit stuk is ter discussie voorgelegd aan het ROCOV maar ook aan het
Reizigersoverleg Brabant (ROB) en Reizigersoverleg Limburg (ROL). Het ROB heeft
aangegeven dit geen belangrijk item te vinden. Het ROL is voorstander van een
goede openbaar vervoersvoorziening naar dit vliegveld. Het voorstel is neergelegd
bij de Stadsregio en zij zijn bezig met een uitwerking van dit plan.
Tot slot is er nauwelijks vooruitgang geboekt voor een kwaliteitslag om de
fietsvoorzieningen op en nabij station Arnhem te verbeteren. Gebleken is dat er
voor de fietsers niet veel is veranderd ondanks geregeld overleg met gemeente, NS
en Pro-Rail.
Toekomst
Voor de situatie in Elst wil de werkgroep in 2009 een gesprek aangaan met de
gemeente Elst, de provincie en Pro-Rail over de spooromgeving en station. De
sociale veiligheid rondom het station moet ook een onderwerp op de agenda zijn.
Verder blijft grensoverschrijdend spoorvervoer in algemene zin een speerpunt en
zal ook de situatie rondom station Arnhem in de gaten worden gehouden. Naast de
speerpunten van 2008 wil de werkgroep zich in 2009 ook gaan bezighouden met:
1. Het volgen van ontwikkelingen voor nieuwe stations, inclusief sociaal veilige
stationsomgevingen;
2. Het geregeld overleg met NS voortzetten;
3. Aandacht schenken aan het verder verbeteren van de informatievoorziening
voor de reiziger;
4. Inzetten op transferia bij stations ter ontlasting van snelwegverkeer en het
promoten van openbaar vervoer.
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2.3.5 Werkgroep OV-chipkaart
Deze werkgroep heeft geen speerpunten opgesteld. De werkgroep OV-chipkaart is
een ad-hoc werkgroep welke is gevormd op basis van de invoering van de
chipkaart. Vanuit deze werkgroep wordt er deelgenomen aan de landelijke
werkgroep OV-chipkaart welke wordt ondersteund door Stichting OPC. Daarnaast
houdt men contact met zowel de Provincie Gelderland als de Stadsregio Arnhem –
Nijmegen betreffende dit onderwerp.
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3.

Uitgebrachte adviezen

Het ROCOV Gelderland – Stadsregio heeft in 2008 weer diverse adviezen uitgebracht.
Er werd over het algemeen vrij veel advies gegeven over tariefwijzigingen en de
introductie van nieuwe kaartsoorten. Speciale aandacht was er voor de aanpassing
van het tarief van Eurokaartje in Apeldoorn met daarbij ook een wijziging van de
tarieven van stadsretourkaartjes in Ede en Harderwijk. Vooral de tariefwijziging die
Veolia wilde doorvoeren in Apeldoorn heeft tot veel (politieke) commotie geleid.
Uiteindelijk is begin 2009 hierover een compromis bereikt waardoor het tarief van
deze kaartjes is verhoogd van € 1,- naar € 1,50. De voorwaarden voor het gebruik
ervan bleven ongewijzigd. Het ROCOV Gelderland – Stadsregio heeft zich meerdere
malen uitgesproken om de tarieven van soortgelijke kaartjes in andere steden meer
met elkaar gelijk te trekken zodat er enige vorm van uniformiteit ontstaat. In dat
kader is een adviesaanvraag van Syntus over wijziging van Eurokaartje eind 2008
aangehouden in afwachting van de ontwikkelingen in Apeldoorn.
Het ROCOV heeft in 2008 ook zijn wensen kenbaar gemaakt betreffende de
toekomstige aanbestedingen van het openbaar vervoer in de provincie Gelderland
en de Stadsregio Arnhem – Nijmegen. Hierbij maakt het ROCOV zich zorgen over de
treindienst Arnhem – Doetinchem – Winterswijk. In verband met de komende
aanbestedingen zou er een situatie kunnen ontstaan waarbij niet 1 maar 2
vervoerders op het traject Arnhem – Doetinchem kunnen gaan rijden. Het ROCOV
vindt dit geen gewenste situatie en heeft dit duidelijk kenbaar gemaakt. Ook zou
de integraliteit van bus en trein in de Achterhoek hiermee in gevaar kunnen
komen. Ook is er advies gegeven op het Programma van Eisen van de busconcessie
in de Stadsregio.
Het ROCOV blijft zich bovendien inspannen voor een snelle beëindiging van de
‘knip’ in Druten. Zoals het er nu naar uitziet zal deze knip bij ingang van de
nieuwe dienstregeling in 2010 tot het verleden behoren. Ondanks deze belofte van
de Stadsregio Arnhem – Nijmegen heeft het ROCOV afgelopen december een
persbericht hierover uitgebracht waarin enerzijds werd toegejuicht dat de knip zou
worden opgeheven. Anderzijds was er wel degelijk teleurstelling omdat reizigers
hier minimaal nog een jaar op moeten wachten.
Tot slot stond 2008 ook in het teken van de invoering van de OV-chipkaart en, zij
het in iets mindere mate, de Regiotaxi. Beide onderwerpen, samen met de
aanbestedingen in zowel de provincie Gelderland als de Stadsregio Arnhem –
Nijmegen zal zeer waarschijnlijk voor het ROCOV de hoofdmoot gaan vormen van
advisering in 2009.
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4.

Studiereizen, themadagen en andere activiteiten

4.1
Studiereis OPC naar Mannheim
Op 30 en 31 mei 2008 heeft Stichting OPC een studiereis georganiseerd voor leden
van alle ROCOV’s naar de Duitse stad Mannheim. Vanuit het ROCOV Gelderland –
Stadsregio werd aan deze reis deelgenomen door Marjel Meeuwissen, Henk
Reijmer, Arthur Hofstad en Freek Bos. Aan de hand van diverse programmablokken
werden er presentaties gehouden over:
• De organisatie van het Duitse openbaar vervoer met speciale aandacht voor
de rol van het ‘Verkehrsverbund’ hierin;
• Wat de visie is op de klant wat betreft marketing, tarieven,
doelgroepenbeleid en de werving cq het vasthouden van klanten;
• De positie van de reiziger in Duitsland: hoe is de reizigersinspraak
georganiseerd en wat zijn de rechten van reizigers.
4.2
‘Ken uw concessie’ dag Achterhoek
Op 6 november 2008 heeft Stichting OPC voor ROCOV Gelderland – Stadsregio een
‘Ken uw concessie’ dag georganiseerd. Deze vond plaats in het vervoersgebied van
Syntus in de Achterhoek. De deelnemers aan deze dag werden gesplist in twee
groepen. Elke groep kreeg vooraf een reisschema met daarbij een aantal vragen en
opdrachten. Deze vragen en opdrachten waren weer de input voor het
middaggedeelte op het Syntus hoofdkantoor in Doetinchem. Daar werd onder
leiding van OPC gediscussieerd over het verloop van de reizen en de door de ROCOV
beantwoorde vragen en uitgevoerde opdrachten. Naast leden van het ROCOV waren
hierbij ook twee medewerkers van Syntus aanwezig.
Over het algemeen was het een vruchtbare middag. Het ROCOV heeft door deze dag
meer inzicht gekregen in de werking van de desbetreffende concessie.
Geconstateerd werd dat de nadelen van het ‘visgraatmodel’ wat Syntus in de
Achterhoek hanteert uiteindelijk niet opwegen tegen de voordelen. De ROCOV leden
waren over het algemeen tevreden over de uitvoering van de concessie door
Syntus, ondanks dat ten opzichte van de ‘oude’ situatie er veel parallelle lijnen
(trajecten waar zowel een bus als een trein rijdt) zijn verdwenen. Verder kreeg het
bedrijf van het ROCOV het compliment dat men goed op de hoogte is van de
vervoers- en reizigersstromen en dat het bedrijf daar goed op inspeelt.
Desondanks is naar voren gekomen dat er ook nog een paar punten zijn die
verbeterd kunnen worden. Genoemd zijn de informatievoorziening in het
algemeen zoals verkrijgbaarheid van reisinformatie en de geldigheid van het
Syntus Superticket.
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Ook heeft het ROCOV aandacht gevraagd voor de problemen die zich voordoen bij
chauffeurs die Syntus heeft ingehuurd van Connexxion en die rijden op de wat
dunnere lijnen zoals lijn 95. Deze hebben vaak niet de juiste kaartjes bij zich.
4.3
Andere activiteiten
De voorzitter heeft in 2008 driemaal een presentatie over het ROCOV gehouden. Op
6 maart voor de ambtelijke dienst Mobiliteit van de provincie Gelderland, op 14 mei
voor de Provinciale Statencommissie Mobiliteit en Economische Zaken en op 10
november voor de afdeling Mobiliteit van de Stadsregio Arnhem – Nijmegen.
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5.

Samenstelling ROCOV Gelderland – Stadsregio per 31 december
2008

VKK Gelderland

Mevrouw
De heer

De heer

P.H.

Hulsegge

VAC Gelderland
ROVER

Mevrouw
De heer
De heer

L.
D.A.
R.

Davidse - Jonkman
Oude Wesselink
Krens

De heer

A.A.B.

Goossens

Gelderse Milieu Federatie
VCC Oost
Fietsersbond
SBOG

De heer
De heer
De heer
De heer
De heer
De heer

A.
J.L.M.
Th.
C.J.
A.J.
T.B.

Hofstad
Gilissen
Arnoldus
Blaauwgeers
Nossent
Koning

De heer

A.J.

Olthaar

AKKU

De heer
De heer

J.D.
F.C.

van 't Rot
Bos

De heer

B.

Mein

SER Gelderland
Zorgbelang Gelderland

De heer
De heer
Mevrouw
De heer
De heer

J.P.
P.
Y.
G.J.
M.M.J.

Bosma
den Duijf
van Geel
Mouw
van den Boogaard

Voorzitter
Secretariaat

T.
Voortman – te Dorsthorst
H.W.B. Reijmer

Cursief = plaatsvervangend lid
VCC Oost heeft eind 2008 aangegeven zich uit het ROCOV terug te willen trekken
vanwege gewijzigde omstandigheden en opdrachtrelaties. VCC Oost voelt zich
daardoor niet meer een belangenbehartiger voor de openbaar vervoer reiziger.
In de maand december 2008 is officieel afscheid genomen van mevr. M.
Meeuwissen. In de plenaire ROCOV vergadering zal de heer R. Krens haar gaan
vervangen. Mevrouw Meeuwissen blijft echter voor het ROCOV behouden als
werkgroeplid voor de OV-chipkaart en (als voorlopig voorzitter) van de werkgroep
Toezicht, Handhaving en Regiotaxi.
Vanwege het aanvaarden van een andere baan heeft de heer A. Hofstad besloten
om geen deel meer uit te maken van het ROCOV. Zijn afscheid staat gepland voor
januari 2009.
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6.

Overzicht werkgroepen ROCOV Gelderland – Stadsregio per 31
december 2008

Werkgroep
Infra, Netwerk en
Tarieven

Organisatie
SBOG

Naam
de heer A.J. Olthaar

GMF
Zorgbelang Gelderland
VCC Oost

de heer A. Hofstad
de heer P. den Duijf
De heer J.L.M. Gilissen

Toezicht, Handhaving SBOG
en Regiotaxi
ROVER
VKK Gelderland
Zorgbelang Gelderland

de heer A.J. Nossent
mevrouw M. Meeuwissen
de heer H.W.B. Reijmer
mevrouw Y. van Geel

Dienstregelingen

SBOG
VKK Gelderland
SER Gelderland
ROVER
AKKU

de heer Th. Arnoldus
de heer T.B. Koning
mevrouw T. Voortman – te Dorsthorst
de heer J.P. Bosma
de heer R. Krens
de heer B. Mein

Spoor

VAC
ROVER
AKKU
AKKU
Fietsersbond Gelderland

mevrouw L. Davidse - Jonkman
De heer D.A. Oude Wesselink
de heer J.D. van 't Rot
De heer F.C. Bos
de heer C.J. Blaauwgeers

OV Chipkaart

ROVER
ROVER
SBOG
SBOG

mevrouw. M. Meeuwissen
de heer A.A.B. Goossens
de heer T.B. Koning
de heer A.J. Nossent
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