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1 Inleiding
1.1 De historie van Fietsmaatjes
Fietsmaatjes is ontstaan in de gemeente Teylingen in 2012. De oprichters Jan Burgmeijer en Tekla Zwinkels
zagen hoe blij een familielid, die niet meer zelfstandig kon fietsen vanwege haar COPD klachten, was met het
weer kunnen fietsen op een duofiets op een buitenlands vakantie adres. Zij dachten toen: dit zou hier in
Nederland toch ook moeten kunnen? Zij hebben toen de eerste lokale Fietsmaatjes stichting opgezet in
Teylingen die al snel in een grote vraag voorzag.
Tevens hebben zij na enige tijd Fietsmaatjes Nederland (www.fietsmaatjes.nl) opgezet met als doelstelling het
realiseren van 60 lokale fietsmaatjes stichtingen in Nederland voor 2022.
Eind 2018 zijn er 13 lokale stichtingen en een aantal in oprichting. In totaal zijn er 888 gasten, 678 vrijwilligers,
47 duofietsen, die 9206 fietsritten gemaakt hebben.

1.2 Het Fietsmaatjes concept
Fietsmaatjes is er voor mensen die er graag op uit gaan met de fiets, maar dit door een beperking niet meer
zelfstandig kunnen. Zij zijn de gasten. De Lokale stichtingen koppelen elke gast aan een vrijwilliger; een
beproefd concept. Samen maken de gast en vrijwilliger fietstochten op een duofiets met elektrische
trapondersteuning. Door Fietsmaatjes zijn mensen vaker buiten, meer in beweging, en krijgen ze meer sociale
contacten. Samen lekker fietsen en genieten!
De gasten zijn mensen met een beperking in bewegen, zien, horen, cognitie (bv. dementie). Ook ouderen en
mensen die kampen met eenzaamheid behoren tot de doelgroep. De vrijwilligers zijn van alle leeftijden en
houden van beweging en het leggen van persoonlijke contacten. De lokale stichting zorgt altijd voor een goede
match. Vele fietsmaatjes zijn dan ook echte maatjes geworden!
Daarnaast kunnen ook Fiets-duo's zich aanmelden bij Fietsmaatjes. Het kan immers zo zijn dat uw fietspartner
niet meer in staat is om op een reguliere fiets te rijden. Dit is al vervelend genoeg, maar ook voor u is het niet
leuk want u bent uw fietspartner kwijt. Of u bent zelf niet meer zeker genoeg van u zelf om op een normale
fiets te rijden, dat kan natuurlijk ook.
Fietsen is heerlijk als ontspanning, zeker als je buiten fietst, omdat je dan tegelijkertijd om je heen kunt kijken
en kunt genieten van mooie vergezichten. Je kunt je zorgen van alledag even achter je laten en je hoofd leeg
maken. Zeker na een drukke werkdag zullen de positieve effecten op je mentale gezondheid niet onopgemerkt
blijven.
Wanneer je fietst, zal je algemeen gevoel van welzijn verbeteren. Naast het feit dat je hersenen een opkikker
krijgen, zorgt fietsen voor een vermindering van stress en meer ruimte in je geest. Het is eigenlijk bijna een
vorm van meditatie, zeker als je buiten fietst. Alleen dan met extra beweging.
Tevens ben je beter in staat om zaken te relativeren. Fietsen creëert een ruimte in je hoofd die anderzijds vol
zat met gedachten, stress en getob. Van fietsen wordt je fit, sterk, gezond én gelukkig!

1.3 Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn
Een aantal bevlogen Alphenaren, die graag fietsen en ook voor een ander willen klaarstaan, hebben ieder op
hun eigen manier ervaren dat fietsen met duofietsen een verrijking is voor hun familie, vrienden en bekenden.
Bij de zoektocht naar mogelijkheden binnen Alphen aan den Rijn, bleek dat deze er niet of nauwelijks waren.
Zij kwamen met elkaar in contact via Tom in de Buurt, een lokale Alphense vrijwilligersorganisatie en hebben
besloten om een lokale stichting op te richten volgens het Fietsmaatjesconcept. Zij worden ondersteund door
fietsmaatjes Nederland.
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2 Missie, visie, doelstellingen en kernwaarden
2.1 Missie
De missie van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn is mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, de
mogelijkheid bieden om samen met een vrijwilliger weer buiten te komen, zinvolle sociale contacten te hebben
en te bewegen door middel van het maken van fietstochten.

"Lekker genieten tijdens het samen fietsen!"

2.2 Visie
De visie van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn is het verspreiden van het Fietsmaatjes concept in alle 8
kernen in de gemeente Alphen aan den Rijn en mensen in die kernen te laten genieten door samen te fietsen
op een duofiets.

2.3 Doelstellingen
De doelstellingen voor 2019 zijn:
 Opzetten van de Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn, inclusief alle zaken die daarmee
samenhangen
 ANBI status aanvragen
 Fondsenwervingplan voor 2019 en 2020 maken
 Voldoende Fondsen werven voor de opstartkosten, de lopende kosten in 2019, en 2 duofietsen
 Aanschaffen van 2 duofietsen
 Het communicatieplan definiëren en realiseren, inclusief implementatie van de "Fietsmaatjes Alphen aan
den Rijn" website, Linkedln community en Facebookpagina
 Werven van voldoende vrijwilligers voor de operationele periode in 2020
 Het lT-roostersysteem invoeren, voor beheer en voor ondersteuning van de maatjes
De doelstellingen voor 2020 zijn:
 In de eerste helft van 2020 volledig operationeel zijn met de 2 duofietsen
 Het start aanbod van twee duofietsen uitbreiden naar vier duofietsen en de organisatie daarmee in lijn
doen groeien
 Professionele training en netwerkbijeenkomsten worden aangeboden aan de vrijwilligers

2.4 De Kernwaarden
De kernwaarden van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn zijn:
 Wij hebben een persoonlijke en respectvolle benadering van de gasten, met aandacht voor veilige
duofietsen, veilige rijstijl en privacy
 Wij hebben een duidelijk beleid voor toelating van gasten, waarin wij niet op voorhand mensen uitsluiten
en waarin ze de deelname voor alle gasten betaalbaar houdt
 Wij zijn een vrijwilligersorganisatie gebaseerd op contact tussen maatjes en is daarom geen
verhuurorganisatie van duofietsen
 Wij hebben een goed beleid voor toelating, uitsluiting en ondersteuning van de vrijwilligers
 Wij hebben een team voor bestuur en uitvoerende organisatie, met een solide samenstelling van minimaal
6 functies (voorzitter, penningmeester, secretaris, coördinator, fietsbeheerder, communicatiemedewerker)
 Wij hebben een ANBI status
 Wij voeren een duurzame financiële bedrijfsvoering
 Wij maken gebruik van de gemeenschappelijke afspraken, werkwijzen en modellen, zoals beschreven in
het handboek van Fietsmaatjes Nederland
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3 De organisatie
3.1 Organogram bestuur
Hieronder is het model van het bestuur (Voorzitter, Secretaris, Penningmeester), de uitvoerende
coördinatie (Coördinator PR & Communicatie, Coördinatoren, Technisch Beheerders) en
de uitvoering (Vrijwilligers, Gasten, Fietsen ) weergegeven:

3.2 Rolverdeling en verantwoordelijkheden
Voorzitter
 Leiden bestuursvergaderingen
 Woordvoerder bij interviews, prijsuitreikingen, vrijwilligersbijeenkomsten
 Contacten met gemeentes en stakeholders
 Oprichting Stichting
Secretaris
 Stichting aanmelden bij KvK
 Agenda en notulen bestuursvergaderingen en vergadering bestuursleden met coördinatoren
 Beheer van lntakeformulieren voor gasten en vrijwilligers, gastenkaarten.
 Registratie gasten en Vrijwilligers in het Fietsmaatjes systeem-planningsrooster
 Schriftelijke vastlegging documenten
 Jaarverslag
Penningmeester
 Aanvraag fondsen
 Aanvraag ANBI status, bankrekening
 Kleine donaties in natura van particulieren
 Eigen bijdragen gasten per rit (inning); declaraties en bonnetjes (uitbetaling)
 Jaarrekening en begroting opstellen en publiceren
Coördinator PR & Communicatie
 PR-materiaal: flyers, posters, banners, etc
 Contacten pers.
 Website, Facebook, Linkedln
 Fotoarchief, persarchief
 Redigeren diverse schriftelijke communicatie (jaarverslag, presentaties)
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Coördinatoren Fietsmaatjes
 Intakegesprekken met gasten, vrijwilligers en fiets-duo's
 Matching gast met vrijwilliger
 Organiseren van vrijwilligersbijeenkomsten
 lnplannen vrijwilligers, gasten en fiets-duo's in het basisrooster.
 Communiceren met individuele vrijwilligers en in bijzondere situaties met gasten en met fiets-duo's
 Proefritten maken met zowel de gast als met de vrijwilliger
 Organiseren van bijeenkomsten
Technisch verantwoordelijke
 Stelt technische en gebruikerseisen aan de fietsen
 Contactpersoon leveranciers
 Aansturing technisch beheerders
 Afspraken met fietsenmaker omtrent reparatiekosten
Technisch Beheerders
 Wekelijks nakijken duofiets, banden oppompen, remmen nakijken
 Instructie geven goed gebruik van de fiets
 Up-to-date houden van handleidingen
 Contactpersoon met fietsenmaker

3.3 Beloningsbeleid bestuur
Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De bestuurders en
uitvoerenden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. Zij hebben wel recht
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

3.4 Bestuur en contactgegevens
Het bestuur van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn bestaat uit de volgende leden:
 Dhr. Michel du Chatinier, Voorzitter
 Dhr. Jaap de Wever, Penningmeester
 Dhr. Wilke Ebeling, Secretaris
E-mailadressen voor de bestuursleden:
voorzitter@fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl
penningmeester@fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl
secretaris@fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl

3.5 Postadres
Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn
Verlaat 2
2408 RN Alphen aan den Rijn

3.6 KvK-, ANBI- en RSIN en bankrekeningnummer
KvK nummer:
ANBI nummer:
RSIN nummer:
BANK:

3.7 Website en E-mailadressen
Website: www.fietsmaatiesalphenaandenrijn.nl
Naast de E-mailadressen van de bestuursleden is er nog een algemeen informatie E-mail adres:
info@fietsmaatiesalphenaandenrijn.nl
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4 Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de huidige en gewenste situatie in Alphen aan den Rijn en tevens
een analyse van de omgeving en sterkte/zwakte analyse.

4.1 De huidige situatie
Het concept van Fietsmaatjes is in de kern heel eenvoudig:
Fietsmaatjes, een vrijwilliger en een gast, maken fietstochten van 1-3 uur op een duofiets met elektrische
trapondersteuning. De gasten zijn mensen met een beperking in bewegen, cognitie, zien of horen.
De vrijwilligers zijn mensen die houden van beweging en sociale contacten.
Door Fietsmaatjes zijn mensen vaker buiten, meer in beweging, en hebben ze meer sociale contacten en
activiteiten. Ook komen mensen door Fietsmaatjes uit hun isolement en krijgen ze weer meer eigenwaarde.
Het contact tussen de fietsmaatjes is soms heel warm en persoonlijk. Het Fietsmaatjes concept is
organisatorisch en procesmatig goed uitgewerkt, dankzij 7 jaar praktische ervaring in Teylingen en dankzij de
ervaringen van andere lokale Fietsmaatjes organisaties. Het concept is inmiddels overgenomen door lokale
organisaties in 13 gemeenten in Nederland. Nieuwe lokale organisaties voor Fietsmaatjes kunnen sneller en
met meer succes opgericht worden als men gebruik maakt van deze ervaring. Waarom zou je het wiel
opnieuw moeten uitvinden?
Incidenteel zijn er duofietsen zichtbaar in Alphen aan den Rijn. Deze worden dan gebruikt door vrijwilligers van
een verzorgingstehuis. Deze zijn eigenaar en hebben niet genoeg vrijwilligers en personeel om deze fietsen,
actief te gebruiken. Aangezien er veel signalen zijn dat ook thuiswonenden graag met een duofiets willen
fietsen willen wij graag deze stichting in Alphen aan den Rijn opzetten.

4.2 De gewenste situatie
De thema's van de stichting zijn: bewegen, contact met elkaar maken en gaat er hierbij vanuit dat deze
activiteiten het welzijn van gasten van Fietsmaatjes bevordert.
Credo van de stichting luidt: "Lekker genieten tijdens het samen fietsen!"
Mensen (ouder dan 18 jaar) die nog graag fietsen, maar dat zelfstandig niet meer kunnen, bieden wij
fietstochten van circa 1-3 uur aan op een duofiets met elektrische trapondersteuning, met de mogelijkheid om
zelf mee te trappen, zittend naast een vrijwilliger (fietsmaatje) die trapt en stuurt. De doelgroep is op voorhand
aan geen begrenzingen gebonden.
Met deze fietstochten wordt het isolement van de gast doorbroken, komen de gasten op een gezellige manier
fysiek in beweging en ontstaan er unieke contacten tussen onze enthousiaste vrijwilligers en onze minder
mobiele en vitale gasten.
Bekendmaking door affiches, flyers, krantenartikelen, nieuwsbrieven, enz. is zeker nodig. Vrijwel iedereen die
in de doelgroep gasten zit en persoonlijk wordt benaderd door een bekende vrijwilliger zegt ja en is na afloop
erg enthousiast. Al deze gasten blijven enthousiast en willen vaker mee op de duofiets. Fietsmaatjes voorziet
in een voor hen duidelijke, maar vaak onuitgesproken, behoefte.
Daarom richten we de communicatie vooral op de werving van vrijwilligers en nodigen we de vrijwilligers ook
nadrukkelijk uit om mensen uit de doelgroep gasten zelf persoonlijk te gaan benaderen.
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We zullen affiches/flyers ophangen/plaatsen op allerlei plaatsen waar potentiële gasten of vrijwilligers komen.
Ook worden er flyers verspreid en wordt er gewerkt met artikelen in de lokale kranten en nieuwsbrieven van de
Bond van Ouderen en de Woningstichtingen en via contacten met de Zonnebloem en met verzorgingshuizen.
Ook kerken. sportclubs en de buurtsportcoaches van Alphen Beweegt kunnen een belangrijke plaats zijn waar
we medewerking van kunnen ontvangen en waar mensen vandaan komen die als vrijwilliger of als gast
willen deelnemen aan de activiteiten.
Tenslotte zal Fietsmaatjes zich presenteren bij belangrijke evenementen in alle kernen van de gemeente
Alphen aan den Rijn.

4.3 SWOT-analyse
Een SWOT-analyse van de huidige situatie. De sterktes van Fietsmaatjes Nederland liggen op het gebied van
Hardware, Software, Processen en lmpact. Van dit sterke concept willen we als Fietsmaatjes Alphen aan den
Rijn graag gebruik maken. Wij zijn ons bewust van de "zwaktes" en deze worden onze uitdagingen voor de
komende jaen. Er zijn geweldige kansen in de maatschappij voor het Fietsmaatjes concept, waardoor groei en
de daarbij behorende financiering wel nodig blijft. Het is zaak daarbij goed te realiseren dat er bedreigingen
van buiten kunnen komen waar we ons op moeten voorbereiden.

Sterktes (S)
 Mooie omgeving en fietsmogelijkheden
 Bewezen duofietsconcept
 Gemotiveerd team
 Grote pool van midden en kleinbedrijf.
Kansen (O)
 Veel signalen dat er grote vraag is naar dit
soort mogelijkheden
 Bewegen is goed voor elke doelgroep
 Ouder wordende bevolking
 Duofietsen bij zorginstellingen matig gebruikt
geen tijd en vrijwilligers om dit te organiseren
 Landelijke bekendheid en kracht door
Fietsmaatjes Nederland concept
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Zwaktes (W)
 Continuïteit organisatie is afhankelijk van
vrijwilligers
 Financieel afhankelijk van fondsen en
sponsoren

Bedreigingen (T)
 lmagoschade door ongelukken
 Vraag naar vrijwilligers neemt toe, ook bij
andere organisaties
 Bereidheid tot financiering door fondsen
neemt af
 Parkeergelegenheid Duofiets lastig
 Drukkere fietspaden
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4.4 Omgevingsanalyse
Hieronder een overzicht van alle belanghebbenden en belangen (hulp bij de start / sponsoren /
vrijwilligers / gasten):

4.5 Verwachte resultaten
De duofietsen zullen naar verwachting intensief gebruikt gaan worden. Gedurende de maanden april
tot oktober is het gebruik het meest intensief vanwege de buitentemperatuur die uitnodigt voor deze
ritten. Bij de inzet van de duofietsen wordt gerekend in dagdelen. Per duofiets zijn er maximaal 14
dagdelen/week beschikbaar en indien er ook 's avonds (in voorjaar en de zomer circa 6 maanden)
gereden kan worden dan komen er nog 7 dagdelen bij. In deze periode zijn per duofiets maximaal 21
dagdelen per week beschikbaar. In najaar en winter is te rekenen met maximaal 14 dagdelen
dus per week. Bij volle bezetting zijn 2 tot maximaal 3 fietstochten per dag praktisch haalbaar.
De gasten van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn zullen één keer per week of naar keuze om de week of
onregelmatig (op aanvraag) bijvoorbeeld 's avonds of in het weekend een fietstocht maken van 1 tot 3 uur
samen met een vrijwilliger (fietsmaatje). De frequentie en lengte van de fietstochten hangt af van
wat de gast zelf wil, kan en waar hij/zij fysiek toe in staat is. Met een goede organisatie en planning zal dit
gerealiseerd gaan worden. De twee coördinatoren doen de intakegesprekken en houden de planning bij. De
coördinatoren kunnen onderling uitwisselen en zijn elkaars back-up.
Aan de hand van onderstaande kritische prestatie indicatoren (KPl's) zullen de verwachte resultaten
gemeten worden:
 Meting van het aantal ritten gemaakt per jaar en op welke dagen (ma-zo)
 Aantal gasten per duofiets
 Aantal vrijwilligers
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5 Financiën
Om het werk van de Stichting "Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn" mogelijk te maken is geld nodig om deze
activiteiten in de toekomst te kunnen verrichten.
De eigen inkomsten van de stichting gaan bestaan uit de eigen bijdrage van de gasten van € 3,- per fietstocht.
Deze inkomsten zullen de kosten niet dekken.
De stichting is afhankelijk van sponsoren, donaties en giften voor de duofietsen, de diverse exploitatiekosten
en het elektrisch opladen. Naast inkomsten voor de fietsen zijn er elk jaar opnieuw giften, donaties en
sponsors nodig om dit werk voort te zetten. Het communicatieplan definieert en werkt deze activiteiten verder
uit.

5.1 Jaarrekening
Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn zal de eerste jaarrekening publiceren voor juli 2020 (periode
augustus 2019 - december 2019) publiceren.

5.2 Meerjarenplan 2019-2024
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5.3 Dekkingsplan/verwachte inkomsten
Financiële middelen worden geworven middels subsidieaanvragen, donatie aanvragen bij fondsen en
bedrijven en donaties van particulieren. Het werven van deze middelen zal een continu proces blijven binnen
Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn. Door gecontroleerd te groeien en de aanschaf en toekomstige vervanging
van de duofietsen te spreiden over de komende jaren, worden pieken in de benodigde financiering voorkomen
en hierdoor de continuïteit van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn gewaarborgd.
De verwachte inkomsten zullen in hoofdlijnen komen vanuit onderstaande bronnen
2019
 Een donatie van € 1323 van Guus Berntsen
 Oprichten van de stichting gesponsord door Kroes en Partners notariskantoor
 Opzetten van de website gesponsord door Zin In Webdesign
 Inkomsten vanuit fondsen, subsidies, sponsors e.d.
2020
 Inkomsten vanuit rit bijdragen, fondsen, subsidies, sponsors e.d.

5.4 Beheer van het vermogen
Het vermogen van de stichting zal opgebouwd en gebruikt worden voor de aanschaf, beheer en onderhoud
van de duofietsen. Onder beheer van de duofietsen van de verzekering en het in gebruik hebben van het
roostersysteem voor het inroosteren van de fietsen. Daarnaast zal er een budget gerealiseerd worden voor
promotie en communicatie en voor vaste lasten als bankkosten, aansprakelijkheidsverzekering e.d. Bij
ontbinding van de stichting zal het batig saldo besteed worden ten behoeve van een algemeen nut beogende
instelling met een soortgelijke doelstelling. In het jaarverslag zullen de werkelijke inkomsten en kosten worden
gerapporteerd.
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6 Samengevat
6.1 Statutaire doelstelling
De statutaire doelstelling van de Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn is:
"De stichting heeft ten doel:
a) het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen kunnen
fietsen met een fietsmaatje op een duofiets;
b) en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn."

6.2 Strategie
De stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn wordt opgezet, met de hulp en adviezen van Fietsmaatjes
Nederland. Er zullen in 2019 fondsen aangevraagd worden voor twee duofietsen die in 2020 operationeel
worden en de organisatie zal worden opgezet.
In 2020 zal de organisatie verder geprofessionaliseerd worden en er zullen fondsen aangevraagd worden om
uit te breiden met 2 extra duofietsen. De organisatie zal in lijn groeien met het aantal duofietsen.
Financiële middelen worden geworven middels subsidie aanvragen, aanvragen bij fondsen en bedrijven,
alsook donaties van particulieren en gratis diensten voor de stichting verrichten. Dit is een continue activiteit.

6.3 Beheer en besteding van het vermogen
Het vermogen van de stichting zal opgebouwd en gebruikt worden voor de aanschaf, beheer en onderhoud
van de duofietsen. Onder beheer van de duofietsen valt de verzekering en het gebruik van een webapplicatie
voor het inroosteren van de duofietsen. Daarnaast zal een budget benut worden voor PR en communicatie. Bij
ontbinding van de stichting zal het batig saldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende
instelling met een soortgelijke doelstelling. In het jaarverslag zullen de werkelijke inkomsten en kosten worden
gepubliceerd.

6.4 Statuten en uittreksel van KvK
Deze zijn separaat bij het bestuur op te vragen.
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