
BESTUURSVERSLAG 2018 

  

Bestuur 

Stichting Buzz010 is een stichting welke is gevestigd in Rotterdam. Het bestuur van Stichting Buzz010 

wordt gevormd door dhr. B. Woudstra (voorzitter), dhr. E.A.J. van Loenen (secretaris) en dhr. P. Monster 

penningmeester).  Het bestuur is onbezoldigd.  

Doel 

Stichting Buzz010 heeft ten doel het verrijken van het curriculum van het Rotterdamse primaire onderwijs 

middels buitenschoolse excursies. Dit doel streeft de stichting na door:  

a. het vergroten van het aantal excursies dat jaarlijks wordt ondernomen door het vervoer naar 
excursies te faciliteren, zulks binnen de Rotterdamse gemeentegrenzen, voor leerlingen van 
primair  onderwijsinstellingen, welke instellingen hun hoofdvestiging in Rotterdam hebben;  

b. het opzetten van een platform waar medewerkers van primaire scholen op kosten van de stichting 
vervoer kunnen reserveren;     

c. het opstellen en het houden van een lijst met geselecteerde en   aanbevolen excursies, die 
voldoen aan de voorwaarden die de stichting stelt; en     

d. het bevorderen van kennisdeling over het onderwerp: "onderwijsverrijking door middel van 
excursies" 

 

St. Buzz010 stelt deelnemende Rotterdamse schoolbesturen in staat hun leerlingen jaarlijks twee excursies 

te laten ondernemen. 

Werkzaamheden 

Sinds oprichting op 20-12-2017 heeft Stichting Buzz010 de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 opdrachtverstrekking aan de Kunst van het Inkopen voor de begeleiding van de Europese 
Aanbestedingsprocedure voor het busvervoer.  

 opdrachtverstrekking aan Nooteboom Tours om de busritten te realiseren.  Zulks na de 
genoemde Europese Aanbestedingsprocedure. 

 opdrachtverstrekking aan W3S om de website voor informatie over Buzz010 en voor het boeken 
van busritten te bouwen en onderhouden.  

 opdrachtverstrekking aan Bakkers accountants & adviseurs om de financiële administratie van 
Buzz010 te voeren.  

 opdrachtverstrekking aan het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) om 
verantwoordelijkheid te dragen voor de dagelijkse uitvoering van het Programma. Hiervoor 
werkt zij samen met Bakkers Accountants, W3S en Nooteboom Tours waar nodig.  

 Stichting Buzz010 monitort en evalueert de uitvoering van het programma.  
 Stichting Buzz010 is met diverse schoolbesturen in gesprek getreden over hun toetreding tot 

Buzz010.  
  



Resultaten 

De activiteiten tijdens het eerste boekjaar van de stichting bestonden uit de voorbereiding (oprichting 

tot en met augustus 2018) en uitvoering (augustus tot en met december 2018) van Buzz010. De 

volgende resultaten zijn bereikt: 

 

 Busritten: 
- In 2018 zijn 254 busritten geboekt en uitgevoerd in 2018 voor 7.870 leerlingen; 
- In 2018 zijn 262 reserveringen voor busritten geboekt voor 9.241 leerlingen. 

 Platform/loket: 
- 57 geverifieerde kwalitatief goede excursiebestemmingen staan op de website; 
- 192 scholen hebben hun online Buzz010-account aangemaakt; 
- 105 unieke scholen hebben een busrit geboekt 
- De website www.Buzz010.nl is 3.626 keer bezocht door 1.903 unieke bezoekers.  
- Buzz010 wordt door scholen beoordeeld met het cijfer 8,6 

 Het aantal deelnemende schoolbesturen is gegroeid naar 15: BOOR, Kind en Onderwijs Rotterdam, 
PCBO, RVKO, ICBO, GPO-WN, Horizon Jeugd & onderwijs, SPIOR, SPCOHS, SHON, De van 
Oldenbarneveltschool, Stichting Van Brienenoordschool, VCO De Kring, Vereniging De 
Rotterdamse Montessorischool, Yulius Onderwijs 

 

Bestuurlijke voornemens 2019 

Het bestuur neemt zich voor in 2019: 

 Het Rotterdamse onderwijsveld te verrijken door meer en vernieuwende leerzame en leuke 

excursies mogelijk te maken; 

 Meer busritten uit te doen voeren voor een totaal van 1.653 busritten in schooljaar 2018/2019 

en 1.810 of een hoger door het bestuur vastgesteld aantal busritten in schooljaar 2019/2020; 

 Grotere bekendheid met - en gebruik van - Buzz010 door het Rotterdamse onderwijs; 

 Onderzoek uit te (doen) voeren naar het gebruik van Buzz010, met speciale aandacht voor 

scholen die nog niet participeren.  

Risico’s/opties 

Vanwege de aard van de vastgelegde samenwerkingsovereenkomsten worden eventuele risico’s voor de 

stichting gering geacht.  

Liquide middelen worden aangehouden bij de ABN AMRO bank N.V. De stichting belegt niet, noch heeft 

zij een vrij besteedbaar vermogen.   

 

 

 

http://www.buzz010.nl/

