
 

Vacature Fietswacht: Wie komt onze George helpen? 
 

 

George is het hoofd techniek van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn. Hij is vanaf het begin van 

onze stichting degene die alles regelt rond het onderhoud en de reparaties van onze duofietsen 

en stallingen. Hij wordt daarbij ondersteund door vijf fietswachten. Maar inmiddels hebben wij 

maar liefst 20 duofietsen. George heeft dus dringend hulp nodig van een aantal  

 

Fietswachten 

 

Heb jij technisch inzicht en (een beetje) verstand van fietsen? En doe je graag iets voor een 

ander? Als je bovendien een paar uurtjes in de week over hebt voor een leuke vrijwilligerstaak 

dan is George op zoek naar jou! 

 

Werkzaamheden 

Net als elke fiets vraagt ook een duofiets het nodige onderhoud. Op elk van onze duofietsen 

worden wekelijks heel wat ritten en kilometers gemaakt. Onze fietswachten controleren elke week 

even of de duofietsen nog in goede staat zijn. Hierbij kijken zij naar: 

• De algemene conditie 

• De bandenspanning 

• Staat van de remmen  

• Etc. 

 

Als het nodig is verhelpen de fietswachten zelf de kleine problemen, zoals een loszittend 

schroefje, bijstellen van de remmen, etc. Bij grotere onregelmatigheden of technische problemen 

in of om de fietsstalling melden zij dit bij George. De fietswachten geven ook op tijd door als er 

groot onderhoud of reparaties aan de fiets nodig zijn.  

 

Wat vragen wij van jou?  

Als fietswacht bepaal je zelf of je één of meerdere fietsen in beheer wilt hebben. De 

tijdsbesteding is ongeveer één uur per week per fiets. De fietsen staan in stallingen in de hele 

gemeente Alphen. Er staat er vast eentje bij jou in de buurt! 

 

Is dit iets voor jou of wil je meer weten? George vertelt je graag meer over de taken van een 

fietswacht. Je kunt contact met hem opnemen via fiets@fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl.  

 

 

Sluit je aan bij het technische team van George en help mee onze 20 duofietsen 

in topkwaliteit te houden! 

 

 

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 600 mensen aangemeld als vrijwilliger of gast en hebben we 20 duofietsen 

operationeel in bijna alle kernen van de gemeente Alphen aan den Rijn.  

 

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