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Handleiding Vrijwilliger 
Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn maakt gebruik van het planningssysteem 
SamenFietsen dat speciaal ontwikkeld is voor Fietsmaatjes-organisaties. 
 
U heeft het roostersysteem nodig een fiets te reserveren en via rit-evaluaties eventuele gebreken te melden. 
Ook kunt u informatie vinden over de locaties van de fietsen, de ophaalprocedures en openingstijden. 
 
De Vrijwilliger maakt de reserveringen na (telefonisch) overleg met de Gast. 
 
U kunt het planningssysteem bereiken door op de website www.fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl in het 
hoofdmenu "FIETSEN" te klikken.  
 

 
 
Nu komt u op de FIETSEN pagina waar u onderin op de Planning knop kunt klikken. 
 

 
 
Nu verschijnt het inlogscherm van SamenFietsen 
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U bent door ons ingevoerd en geactiveerd in het planningsysteem en heeft daarover een welkomst E-mail 
ontvangen. In de E-mail staan de gegevens die nodig zijn om te kunnen inloggen op het SamenFietsen 
systeem. Dit zijn: 

 Een E-mail adres waarin uw Vrijwilligersnummer verwerkt is V-#####@fmaadr.nl waarin ##### een  
5-cijfer uniek nummer is, dat ook op uw pasje te vinden is. 

 Een wachtwoord bestaande uit 8 willekeurige letters/cijfers. 
 
Deze gegevens voert u in op het inlogscherm en klikt dan op Inloggen. 
 

 
 
 
 

 
 
U ziet ook naast de groene "Inloggen" knop de tekst "Wachtwoord wijzigen". Deze optie is niet werkzaam. 
Indien u uw wachtwoord vergeten bent, neem dan contact op met uw coördinator. 
 
 
Na het inloggen verschijnt het roosterscherm van SamenFietsen 
 
 

Afspraken maken 
In principe is er eerst contact (telefonisch of per E-mail) tussen vrijwilliger en gast omtrent een afspraak. De 
vrijwilliger maakt dan de afspraak. Het is niet de bedoeling om een willekeurige gast uit te nodigen voor een 
fietsrit. 
 
Om een nieuwe reservering in het rooster te zetten drukt u op "Nieuwe afspraak" 
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Er verschijnt nu een scherm waarop u de gewenste datum en tijd kunt invoeren, de gast met wie u wilt fietsen 
en een fiets. Aangezien u al telefonisch overeenstemming  met de gast hebt over de datum, vinkt u "gast is al 
akkoord" aan. Druk daarna op "Versturen" en de fiets is gereserveerd. Ook kunt u een herhalende afspraak 
aangeven. 

 

 
 
 
Annuleren van een rit 
Komt er iets tussen en kunt u toch niet fietsen, (het is slecht weer, of u bent ziek, bijv.) dan is het heel 
belangrijk dat u de rit annuleert. Doet u dat niet, dan blijft de fiets gereserveerd en er wordt toch een rit 
afgeschreven van de rittenkaart van de gast!  
Klik op de afspraak die u wilt annuleren. Er verschijnt nu een scherm waarop u de reden en eventueel een 
reden kunt ingeven. Druk daarna op "Annuleren. niet op "verzenden"; dit verzendt alleen het bericht. 
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Wijzigen van een reservering 
Dit is helaas niet mogelijk. U dient de afspraak te annuleren en een nieuwe afspraak te maken. 
 
Rit-evaluaties en technische problemen 
Na de rit kunt u bij Rit-evaluaties in vullen hoe het gegaan is. Deze informatie komt niet bij de Gast maar alleen 
bij de organisatie. 

 
 
 
Tevens kunt u technische opmerkingen over de fiets plaatsen. Als er kleine problemen zijn met de fiets is het 
zeer belangrijk dat u dit invult. Deze opmerkingen gaan naar de fietsbeheerder van de fiets waarmee u 
gereden heeft. Daarna klikt u op 'Opslaan'. 
 

Fietsinformatie 
Via het item "Fietsen" kunt u informatie zien over de Fietsen, de openingstijden, stallinglocaties en 
ophaalprocedures. 
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Niet gebruikte functies 
SamenFietsen heeft een aantal functies die Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn, niet (meer) gebruikt. Op het 
roosterscherm ziet u bijvoorbeeld "Wie is wie" en "Profiel".  
 
Wij verzoeken u vriendelijk deze functies niet te gebruiken. 
 

 
 
Als u vragen hierover heeft, neemt u dan contact op met uw coördinator. 
 
Wat te doen als u uw wachtwoord of inlog E-mail niet meer weet 
Als u uw wachtwoord niet meer weet neem dan contact op met uw coördinator. 
Uw inlog E-mail is gelijk aan het nummer dat op uw pasje staat, gevolgd door @fmaadr.nl (bijvoorbeeld  
V-12345@fmaadr.nl ). 

 
Communicatie met uw gast 
Communiceert u bij voorkeur via de telefoon. U kunt niet via SamenFietsen met uw gast communiceren. 

  
Vragen 
Als u vragen heeft, schroom niet dit met uw coördinator te bespreken. Hij/zij kan u hiermee helpen.  
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