STICHTING BUZZ010
BESTUURSVERSLAG 2019

Bestuur
Stichting Buzz010 (“De Stichting”) is een stichting 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
De Stichting 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".
De Stichting stelt deelnemende Rotterdamse schoolbesturen in staat hun leerlingen jaarlijks twee
excursies te laten ondernemen.
Werkzaamheden
De Stichting heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
 toezicht op de opdracht aan Nooteboom Tours om de busritten te realiseren;
 toezicht op de opdracht aan W3S om de website voor informatie over Buzz010 en voor het
boeken van busritten te bouwen en onderhouden;
 toezicht op de opdracht aan Bakkers accountants & adviseurs om de financiële administratie van
Buzz010 te voeren;
 toezicht op de opdracht 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 volgende resultaten zijn in 2019 bereikt:
Boekingen en busritten:
Aantal boekingen (exclusief annuleringen en afwijzingen)
Aantal geboekte busritten
Aantal geboekte leerlingen
Aantal geboekte passagiers (leerlingen en begeleiders)

1.281
1.662
52.016
59.174

Aantal uitgevoerde busritten
Aantal vervoerde leerlingen
Aantal vervoerde passagiers
Nieuwe excursies

1.545
48.846
55.570
92%

Aantal busritten In 2019 geboekt voor 2020
Aantal leerlingen in 2019 geboekt voor 2020
Aantal passagiers in 2019 geboekt voor 2020

381
12.437
14.013

Platform en loket
Deelnemende schoolbesturen
Aantal scholen met actieve account
Aantal boekende scholen in 2019
Beoordeling Buzz010
Aantal excursiebestemmingen op website www.Buzz010.nl

20
224
186
8,9
71

Deelnemende schoolbesturen: BOOR, Kind en Onderwijs Rotterdam, PCBO, RVKO, ICBO, GPO-WN,
SPCOHS, VCO De Kring, SHON, Vereniging De Rotterdamse Montessorischool, Yulius Onderwijs, Van
Brienenoordschool, Van Oldenbarneveltschool, Horizon, SIPOR, Cosmicus, Auris, De Martinusstichting,
SVZH en CVO.
Relevante gebeurtenissen na balansdatum: Covid19
Voor zover wij thans kunnen inschatten is het effect van de pandemie Covid19 op de continuïteit van de
Stichting gering. Alle busritten zijn geannuleerd met ingang van 16 maart tot en met (in ieder geval) 6 april.
Als de stichting geen ritten faciliteert, vervalt tevens onze grootste kostenpost, vervoerskosten. De overige
kosten worden gedekt vanuit de subsidie van gemeente Rotterdam en de donatie van Stichting De Verre
Bergen.
Bestuurlijke voornemens 2020
Het bestuur neemt zich voor in 2020:





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 1.810 busritten in schooljaar 2019/2020
en 2.036 of een hoger door het bestuur vastgesteld aantal busritten in schooljaar 2020/2021;
Grotere bekendheid met - en gebruik van - Buzz010 door het Rotterdamse onderwijs;
Een visie te vormen op de toekomst van Buzz010 na de huidige convenantsperiode.

Risico’s/opties
Vanwege de aard van de vastgelegde samenwerkingsovereenkomsten worden eventuele risico’s voor de
stichting gering geacht.

