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Geachte mevrouw Wennekendonk-Ruijs,
Het ROCOV Gelderland-Stadsregio dankt u voor uw adviesaanvraag van 1 augustus 2011 over de
introductie van een zogenaamd ‘Groepskaartje’. Tijdens de ROCOV vergadering van 25 augustus
2011 is uw adviesaanvraag behandeld. Het ROCOV voorziet u graag van advies.
Het ROCOV adviseert positief op uw adviesaanvraag. Het ROCOV is tevreden dat voor een
specifieke groep nu een oplossing wordt gevonden. Deze tevredenheid overstijgt onze drang om erop
te wijzen dat het door u, als ware het bij verrassing, gesignaleerde probleem door velen al voorspeld
werd. Wij hopen dat ook voor andere problemen adequate oplossingen aangedragen worden.
Het ROCOV maakt de kanttekening dat de introductie van uw groepsreizenkaart nu wordt beperkt tot
groepen kinderen tot en met 12 jaar. Het ROCOV ziet het aanbod graag verruimd zodat ook andere
groepen gebruik kunnen maken van dit kaartaanbod. Voor andere verenigingen kan het namelijk ook
interessant zijn om als groep te reizen. Wij verzoeken u hiervoor ook een aanbod te ontwikkelen.
Ook wordt de groepskaart aantrekkelijker als deze ook geldig is op lijnen van andere vervoerders. Wij
verzoeken u om met andere vervoerders in gesprek te gaan om tot een landelijke regeling te komen
op dit punt.
Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.
De gegevens staan bovenaan deze brief.
Wij zien uw schriftelijke reactie graag binnen vier weken na verzenddatum van deze brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,
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namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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