
 

Vacature Webmaster/PHP-ontwikkelaar 

 

Zoek jij een leuke klus als vrijwilliger en wil je iets voor anderen betekenen? En ben je bekend 

met WordPress, HTML/CSS en PHP/SQL? Dan ben je meer dan welkom om bij de stichting 

Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn aan de slag te gaan!  

 

Wij zoeken een  

enthousiaste webmaster/PHP-ontwikkelaar 

 

die op vrijwillige basis zijn of haar kennis, kunde en ervaring wil gebruiken (of uitbreiden) om de 

website en backend van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn helemaal up-to-date te houden en 

mogelijk verder ontwikkelt. 

 

Als webmaster ben je verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de website en backend 

van de stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn (www.fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl).  

De website en backend zijn cruciaal voor het bereiken van potentiële nieuwe fietsmaatjes, voor 

het verstrekken van informatie aan sponsors en donateurs, maar is ook het platform voor 

informatie voor onze vrijwilligers, gasten en de interne administratie. 

De content van de website wordt door verzorgd door de coördinator PR en communicatie; de 

structuur en de backend worden door jou verzorgd. 

 

Werkzaamheden 

• Ontwikkelen en verbeteren van de (WordPress) website;   

• Ontwikkelen en verbeteren van de (PHP/SQL/Plugins) backend voor de administratieve 

systemen. 

  

Wij zoeken iemand die 

• Ervaring heeft met WordPress, HTML/CSS en PHP/SQL; 

• Zich voor minimaal 2 jaar in wil zetten voor deze functie voor 1 à 2 uur per week; 

• Bij voorkeur in één van de kernen van de gemeente Alphen aan den Rijn woont. 

 

Wij bieden 

• Een plezierige samenwerking in een gedreven en enthousiast Fietsmaatjes team; 

• Veel ruimte voor eigen initiatief en mogelijkheden om jouw ideeën vorm te geven. 

 

Herken je jezelf in bovenstaand profiel en ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op 

via info@fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl of bel met onze voorzitter Jan te Riele op 0172 473661.  

 

Over Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn 

De stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn is opgericht in augustus 2019. Onze doelstelling is 

om fietsritten op een duofiets mogelijk te maken voor mensen die door lichamelijke en/of 

geestelijke ongemakken niet meer zo makkelijk zelfstandig naar buiten kunnen. Dankzij 

Fietsmaatjes kunnen deze mensen als ‘gast’ gekoppeld worden aan een vrijwilliger.  

 

Bij Fietsmaatjes draait het niet om het fietsen alleen: juist het sociale aspect is ook een belangrijk 

doel. Ons motto is daarom ook: ‘Lekker genieten tijdens het samen fietsen’. Inmiddels hebben 

zich meer dan 500 mensen aangemeld als vrijwilliger of gast en hebben we 12 duofietsen 

operationeel in Alphen en Aarlanderveen. Binnenkort breiden we ook uit naar Boskoop.  

 

Wil je meer weten, bezoek dan onze website www.fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl.  
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