Jaarverslag 2015 Vrevia
Bestuur
Het bestuur van de stichting Vrevia bestaat uit de volgende personen: de heer P.J. Reusch (vz.); de
heer F.W. Gieltjes (secr.); de heer J.J. Dieleman (pmr.); de heer J.H. Vegter (alg. lid) en de heer G.
Leeuwis (alg. lid).
Exploitatie veerpont
Met ingang van 1 juni 2011 heeft de stichting Museumwerf de exploitatie van de veerpont van
Connexxion overgenomen. De inhoudelijke en financiële administratie worden verzorgd door de
directeur van de Museumwerf en een coördinator, beiden in parttime dienstverband. Voor de
technische zaken is de werfbaas verantwoordelijk.
Aantallen passagiers
In 2015 zijn 129.892 passagiers vervoerd. Dat betekent een nieuw record na het topjaar 2009 (ca.
127.000 ). In 2013 en 2014 zijn 116.128, respectievelijk 118.139 passagiers vervoerd. Van deze
passagiers zijn 209 abonnementhouder, met name scholieren die een jaarabonnement hebben.
Digitale scholieren- en maandpas
Met ingang van het schooljaar 2015- 2016 is het mogelijk naast een ‘fysieke’ pas een digitale
scholieren- en maandpas aan te vragen die door de digitale pashouder op de smartphone getoond
kan worden. Het merendeel van de scholieren heeft hiervan gebruikgemaakt. Voordeel hiervan is dat
het verlies van een fysieke pas niet meer mogelijk is. Dit werkt voor zowel de pashouder als de Vrevia
kostenbesparend.
Bemanning veerpont
Met Swetsodv heeft de stichting Vrevia een ‘Overeenkomst voor het bemannen van de veerpont
Vrevia afgesloten. Een pool van 4 à 5 schippers bemant de pont. Met de vertegenwoordigers van
Swetsodv vindt enige malen per jaar overleg plaats.
De bemanning wordt conform de volgende dienstregeling ingezet:
-

maandag t/m vrijdag van 07.30 - 18.00 uur;
zaterdag en zondag van 10.00 – 18.00 uur;
van 1 november tot 31 maart wordt op zon- en feestdagen en tussen kerst en Nieuwjaar niet
gevaren.

Bij grote evenementen zoals de Paardenmarkt in Vianen en Kaarsjesavond in Vreeswijk vaart de pont
langer.
Onderhoud en beheer
In 2015 is de Vrevia tweemaal uit de vaart genomen en op de helling van de Museumwerf geplaatst.
In juni in het kader van de inspectie voor het verrichten van een aantal kleine reparaties en in de
laatste week van 2015 voor onderhoud en/of reparatie. In 2015 zijn door de technische

medewerkers van de Museumwerf voor een totaalbedrag van ca. € 12.000,- werkzaamheden aan het
schip verricht.
Website Vrevia
Op de website www.vrevia.nl kan men informatie verkrijgen over vaartijden, tarieven en
abonnementen. Via de website kunnen abonnementen worden aangevraagd. Ook wordt op de
website informatie verstrekt over bijvoorbeeld onderhoud van de pont. Via de website kan men met
vragen bij de exploitant terecht.
Deelname aan evenementen
De Vrevia heeft langer gevaren tijdens de Paardenmarkt en de Sleepbootdagen in Vianen; tijdens
Kaarsjesavond en Maritiem Nieuwegein in Nieuwegein. Ook maakt de pont onderdeel uit van de
Viaanse Avond4Daagse en vaart derhalve tijdens dit evenement langer door. Op verzoek heeft de
pont op zondag 1 november gevaren in verband met een wandeltocht.

