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Jaarverslag 2019 
 
Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn is een vrijwilligersorganisatie, die mensen, die dat niet 
meer zelf kunnen, meeneemt naar buiten om actief in beweging te zijn, stad, dorp en streek 
te verkennen en nieuwe relaties op te bouwen. Daarvoor werft zij vrijwilligers en zoekt zij 
sponsoren voor de (dure) veilige, elektrisch ondersteunde duofietsen.  
 
In ons oprichtingsjaar hebben we ervaren dat dit initiatief veel enthousiasme losmaakt en 
breed gesteund wordt. 2019 was voor ons het jaar van het kernteam bij elkaar krijgen, de 
stichting oprichten, de organisatie en logistieke/ICT processen vorm te geven en voorzichtig 
te beginnen met fietsen. 
 
Dit is gelukt met de hulp van Fietsmaatjes Nederland en diverse andere Fietsmaatjes in 
Nederland, waarbij met name Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp een grote steun voor ons is 
geweest. 
  

Duofietsen  
Na de oprichting in augustus 2019, was de eerste bestuursactiviteit het verwerven van 
gelden voor elektrisch ondersteunde duofietsen. Wij gingen voor 1 of 2 fietsen, maar we 
kregen voldoende fondsen om maar liefst 4 nieuwe duofietsen te kunnen aanschaffen. Deze 
zijn gefinancierd door het Oranjefonds, Stichting de Carolusgulden, Stichting RCOAK, Dr. 
Vaillantfonds en Zorg en Zekerheid.  
 
De bestelling van de vier duofietsen heeft net voor het eind van 2019 plaatsgevonden en 
deze zullen half februari geleverd worden. Eind februari zal dan de formele start 
plaatsvinden en het  promotie evenement in de 20 van Alphen. 
 
De duofietsen worden geleverd en onderhouden door Gek van Fietsen: we zijn erg blij met 
hun ondersteuning. Indien nodig halen zij de fiets op als deze onderweg onverhoopt ‘panne’ 
zou krijgen. Daarnaast hebben we via onze fietsverzekeraar ENRA een 24/7 ophaalservice 
geregeld, als onze rijwielhandelaar niet bereikbaar is.  
 
Ook werden wij gevraagd mee te doen met het initiatief van Fietsmaatjes Nederland op de 
wereld Alzheimer dag. Vanaf verschillende plaatsen in het land reden duofietsen naar het 
centrale punt in Leiden, waar zo'n 60 duofietsen bij elkaar kwamen. Op deze dag werd ook 
formeel een duofiets overhandigd aan Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn door de Vegro 
thuiszorgwinkel, waar we ontzettend blij mee zijn. 
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Vrijwilligers en Gasten, coördinatoren  
Op de Alzheimerdag is ook enige publiciteit geweest. Dat resulteerde in een voorzichtige 
stroom aanmeldingen van gasten en vrijwilligers. Eerder dan verwacht, maar dat gaf ons de 
mogelijkheid te gaan proefdraaien met het intake proces en de coördinatoren konden op 
gang komen. Een leerzame periode die een goede voorbereiding was voordat we echt van 
start gaan in februari 2020. 
 
Eind 2019 hadden we ongeveer 10 vrijwilligers en 7 gasten. Er is nog niet veel gefietst door 
de matige weersomstandigheden.  
 
Vrijwilligers worden apart geïnstrueerd om de fiets te leren kennen en om veilig te leren 
fietsen;  we nemen immers kwetsbare mensen mee naar buiten. Als de vrijwilliger hiervoor 
slaagt krijgt hij een vrijwilligerspas en kan hij daarmee een van de fietsen die via het 
planningssysteem SamenFietsen zijn gereserveerd bij de stalling ophalen om met de gast – 
het fietsmaatje- te gaan fietsen.  
 
Gasten worden door ons bezocht om te beoordelen of zij in staat zijn als gast mee te fietsen 
en of er nog voorzorgsmaatregelen nodig zijn.  
 
Begin 2020 zal er een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd worden om de systemen, de 
gedragscode en overige zaken te bespreken en ook terugkoppeling te krijgen daarover om 
te verbeteren.  
  

Organisatie en logistiek  
Het Bestuur heeft veel aandacht en tijd gegeven aan de opzet van de organisatie, het 
kernteam en de logistiek.  

 Elke vrijwilliger en gast meld zich aan via de website en de gegevens komen in een 
bestand 

 De coördinatoren kunnen in dit bestand afspraken maken met de vrijwilligers en gasten 
en deze goedkeuren, waarna deze een vrijwilligerspas krijgen om de fiets te kunnen 
ophalen. De gasten krijgen een gastenkaart 

 Vrijwilligers en gasten krijgen een wachtwoord om in het planningssysteem fietsen te 
kunnen reserveren.  

 Er is een praktische en informatieve website opgezet door met hulp van Zin in 
Webdesign: www.fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl . Hier vinden belangstellenden, 
sponsoren, pers  informatie met nieuws, foto’s, verslagen. Ook onze gasten en 
vrijwilligers vinden hier alle voor hen relevante informatie.  

 

Statistische gegevens 
In 2020 zullen er een aantal zaken gaan worden bijgehouden. Bijvoorbeeld het aantal ritten, 
ritten per gast en per vrijwilliger en per wijk 
Over 2019 zijn deze gegevens niet bijgehouden aangezien het een proefdraai periode was.  
 

  

http://www.fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl/


Jaarverslag en jaarrekening 2019 
Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn 

 

 Pagina 3 

 

Promotie van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn 
In 2019 is er een PR en Communicatieplan uitgewerkt en samen met Zorg en Zekerheid zijn 
er flyers en posters ontwikkeld die gebruikt gaan worden voor de start in 2020. Daarnaast 
zijn we in diverse artikelen genoemd. De echte PR gaat plaatsvinden in 2020.  

 
Strategische uitdaging  
2019 is een aanloopjaar geweest. De organisatie is opgezet, fietsen zijn besteld er is 
ervaring opgedaan met 1 fiets en een beperkt aantal gasten en vrijwilligers heeft zich 
aangemeld, de ICT infrastructuur is gecreëerd er is een PR Communicatieplan gemaakt, 
alle formele zaken zoals vrijwilligersbeleid, privacybeleid, vertrouwenspersoon 
gedragscodes etc zijn ontwikkeld. 
 
Uitdaging is nu om in 2020 als we van start gaan met in totaal 5 fietsen de organisatie te 
doen groeien, niet alleen met gasten en vrijwilligers, maar ook met coördinatoren en 
fietswachten. 
 
De doelgroep van mensen die zonder begeleiding niet meer zelf naar buiten kunnen is groot 
en er is dan ook nog een groot groeipotentieel.  
We zijn blij met de vrijwilligers die onze steunpilaren zijn en zonder wie Fietsmaatjes niet 
kan functioneren. Tegelijkertijd zijn we onder de indruk van de bereidheid van onze 
sponsoren om fietsen te financieren en kosten mee te dekken. Fietsmaatjes is immers een 
vrijwilligersorganisatie zonder eigen middelen.  
 
We hebben er alle vertrouwen in! 
 
 
Opgesteld door het bestuur van Fietsmaatjes Alpen aan den Rijn op 17 april 2020. 
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Financieel jaarverslag 2019 
 
Vastgesteld door het bestuur van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn op 17 april 2020. 
 
Winst- en verliesrekening 2019 Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn 
 
 2019 
x 1 €     
Inkomsten  
Donaties nieuwe duofietsen 51.237 
Donaties overig 3.057 
Gastbijdragen 14 
Totaal inkomsten 54.308 
  
Kosten  
Nieuwe duofietsen 49.375 
Studiekosten 3.765 
Automatiseringskosten 218 
Communicatiekosten 169 
Verzekering 150 
Bankkosten 35 
Oprichtingskosten 50 
Totaal kosten 53.762 
  
Netto resultaat 546 
 
 
Balans per ultimo 2019 Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn 
  
 2019 
x 1 €     
Bank 21.921 
Nog te ontvangen 28.000 
Totaal activa 49.921 
  
Kapitaal 546 
Nog te betalen 49.375 
Totaal passiva 49.921 
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Toelichting Winst- en verliesrekening 
 
Donaties nieuwe fietsen     
In 2019 zijn er donaties ontvangen en toegezegd van: 

 Zorg en Zekerheid 

 Dr. C.J. Vaillant Fonds  

 Stichting De Carolusgulden 

 Stichting RCOAK 

 Oranjefonds 

 Voorts is in het begin van 2020 nog een donatie ontvangen van Fonds Alphen. 
Hiermede was het mogelijk om eind van het jaar vier duofietsen te bestellen bij 
“Gekvanfietsen.nl” uit Alphen aan den Rijn. 
In 2019 werd door Vegro een duofiets geschonken aan Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn. 
 
Donaties overig      
Dit betreft donaties, die niet gebonden zijn aan specifieke investeringen. Er werden 
bedragen ontvangen van gasten en particulieren. 
 
Gastbijdragen     
Op de door Vegro geschonken duofiets is in 2019 een beperkt aantal proefritten gemaakt. 
Op vrijwillige basis is door een aantal gasten een bedrag ingebracht. 

 
Nieuwe duofietsen      
Met de ontvangen en toegezegde fondsen was het mogelijk om eind van het jaar vier 
nieuwe duofietsen te bestellen bij “Gekvanfietsen.nl” uit Alphen aan den Rijn. 
Samen met de geschonken Vegro duofiets zijn er dus vijf duofietsen beschikbaar in 2020. 
 
Studiekosten 
Het betreft de tweedaagse training van Fietsmaatjes Nederland. De kosten hiervoor waren 
tijdelijk voorgeschoten door Alphen Beweegt  en inmiddels terugbetaald. 
 
Automatiseringskosten  
Voor de website zijn de kosten van hosting en onderhoud uitbesteed.  
 
Communicatiekosten  
Het betreft fietsborden met de naam Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn 
 
Verzekering 
De Vegrofiets is in 2019 verzekerd bij ENRA. 
 
Bankkosten  
Dit betreft de kosten voor het voeren van een bankrekening bij de Rabobank.  
              
Oprichtingskosten      
Dit betreft de kosten voor de KvK inschrijving. 
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Toelichting Balans 
          
Bank  
Betreft het saldo per ultimo 2019 van de Rabobankrekening. 
       
Nog te ontvangen                
Betreft het saldo van toegezegde donaties per ultimo 2019. Deze toezeggingen zijn in het 
eerste kwartaal 2020 allemaal ontvangen. 
 
Kapitaal       
Betreft het resultaat van de verlies- en winstrekening 2019. 
 
Nog te betalen      
Betreft de vier bestelde duofietsen bij “Gekvanfietsen.nl”, die inmiddels in het eerste 
kwartaal van 2020 zijn ontvangen en betaald. 
 
 


