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De kwartaalresultaten in onderstaand plaatje laten zien dat we heel wat ritten en 
kilometers maken met de bus en auto. Uit andere cijfers (hier niet genoemd) blijkt dat we 
dit kwartaal relatief meer ritten rijden dan in het 1e kwartaal van 2018. Dat is o.a. te 

verklaren doordat 
het aantal leden het 
afgelopen jaar met 
ruim 7% is 
gestegen, maar ook 
blijkt dat er per 
persoon gemiddeld 
meer ritten worden 
aangevraagd t.o.v. 
vorig jaar.


Ledenaantal groeit nog steeds 



De NaoberBus had 
op 1 april ’19 180 
leden, in vergelijking 
met najaar 2018 een 
stijging van 12 
leden. De stijging is 
het nettoresultaat 
van nieuwe leden en 
leden die zich de 
afgelopen tijd 
hebben afgemeld of 
zijn overleden. 


Het aantal damesleden is aanmerkelijk hoger dan het aantal mannelijke leden. 


Ruurlo, Eibergen en Borculo zijn de dorpskernen met de meeste leden. Opvallend is dat 
Borculo er duidelijk bovenuit steekt. Neede heeft daarentegen weer weinig leden maar 
door de diensten van onze collega’s van de Vlearmoesbus is dat begrijpelijk. De 
Vlearmoesbus rijdt nl. binnen de grenzen van dorpskern Neede en heeft daar veel leden.
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Resultaten van de eerste 15 weken voor de 
jaren 2017, 2018 en 2019. Het betreft het 
aantal vervoerde personen per week en 
laat zien dat het vervoer in 2018 en 2019 
t.o.v. 2017 sterk is gestegen. 


De verwachting is dat de stijging in 2019 
t.o.v. 2018 minder groot zal zijn, dat laat 
ook het volgende staafdiagram zien.

De vervoersresultaten van 2016 t/m 2019 
laten zien dat de sterke stijging van de 
eerste jaren in 2019 zal gaan afvlakken 
(rode lijn).


De resultaten van 2019 zijn nu nog de 
cijfers van de eerste 15 weken en zijn 
vertaald (geëxtrapoleerd) naar 52 weken.
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