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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van Stichting Fietsmaatjes Kaag en 
Braassem. 
Het bestuur is zeer trots om u de resultaten over de 1e verslagperiode 2014-

2015 te kunnen presenteren. 
Fietsmaatjes is opgericht in juli 2014 met de verwachting dat er in het voorjaar 

van 2015 gestart zou worden met 1 fiets. Al snel bleek dat er 3 fietsen tegelijk 
gesponsord konden worden en ook de aanmelding van gasten en vrijwilligers 
verliep zeer voorspoedig. Hierdoor konden de 3 fietsen ook daadwerkelijk benut 

worden. Dit betekende veel werk, overleg en organisatie voor het bestuur en 
ondersteuners. De conclusie is dat de gestelde doelen ruimschoots zijn behaald 

en het eerste jaar succesvol is verlopen. Vanzelfsprekend zijn er verbeterpunten 
en deze zullen in 2016 verdere aandacht krijgen.  
 

 
Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem heeft ten doel het mogelijk maken 

dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen te laten 
fietsen met een vrijwilliger (fietsmaatje) op een duofiets. Bijvoorbeeld voor 

ouderen, licht gehandicapten of mensen met een tijdelijke blessure. Maar ook 
voor mensen die het gewoon gezellig vinden om samen met een fietsmaatje een 
tochtje te maken. 

Het doel is om de gasten fietstochten van circa 1-3 uur aan te bieden op een 
duofiets met elektrische trapondersteuning, met de mogelijkheid om zelf mee te 

trappen, en zittende naast een fietsmaatje die trapt en stuurt. Met deze 
fietstochtjes wordt het isolement van de gast doorbroken en ontstaan er unieke 
contacten. Gasten blijven op deze manier betrokken bij de samenleving. Ook 

worden ze in de gelegenheid gesteld om op een ontspannen manier te bewegen 
in de buitenlucht wat hun gezondheid ten goede komt.  

Het streven is om alle gasten 1x per 2 weken een fietstochtje aan te bieden. Op 
eigen verzoek kan dit minder frequent zijn. 
 

 
Interne organisatie 

Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem is op 8 juli 2014 opgericht, staat 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61046205 en heeft de 
ANBI status onder RSIN nummer 854180412. 

Het bestuur bestaat uit: 
- Mevr. Idi van der Meer (voorzitter, communicatie) 

- Dhr. Dick van der Meer (secretaris) 
- Dhr. Jan van der Salm (penningmeester, roosters, sponsors) 

Verder zijn er coördinatoren, te weten: 

- Dhr. Jan Möllers (vrijwilligers kernen Roelofarendsveen en Oude Wetering, 
opleider vrijwilligers) 

- Dhr. Dick van der Meer (vrijwilligers & gasten in Rijpwetering en Oud Ade) 
- Dhr. Cor Rijkelijkhuizen (vrijwilligers & gasten in Leimuiden) 

 

Het bestuur en coördinatoren zijn in het jaar 2015 vrijwel wekelijks in overleg 
geweest. Het opstarten van het project vergde veel overleg, planning en 

organisatie. 
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De periode waarin gefietst werd liep van 30 april tot 30 oktober 2015. Er is dit 

jaar bewust gekozen om tijdens de winterperiode de fietsen niet in te zetten. 
 

Gasten: op 31 december 2015 staan er  82 gasten genoteerd, waarvan 18 
gasten op de wachtlijst. De gasten betaalden in 2015 een eigen bijdrage van 
€2,50 per rit. 

Vrijwilligers: op 31 december staan er 66 vrijwilligers op de lijst. 48 personen 
zijn in 2015 actief betrokken geweest; 18 vrijwilligers zitten nog in de 

voorbereidingsfase. 
 
In 2015 zijn er verschillende sponsoren geweest. 

De 3 fietsen zijn gesponsord door respectievelijk de Lionsclub Alkemade, de 
Rotaryclub Roelofarendsveen en het Stimuleringsfonds van de Rabobank. 

Bike in Balance heeft zowel de stalling van de 3 fietsen als wel het onderhoud 
voor zijn rekening genomen. 
 

Momenteel wordt er nog gezocht naar een klein aandeel in de sponsoring voor 
een 4e fiets, die ingezet zal gaan worden in de kern Leimuiden e.o. Het 

Schipholfonds, het VSB fonds en diverse kerkelijke instellingen hebben reeds 
toegezegd een deel van een 4e fiets te willen sponsoren.  

 
Verder is het bestuur dankbaar voor donaties en sponsoring van o.a. 
notariskosten, website, drukwerk, taxi-vervoer bij calamiteiten, lokale horeca 

met speciale fietsmaatjes arrangementen. 
Ook is er een particuliere gift gedaan waaruit de EHBO cursus voor vrijwilligers 

gefinancierd kon worden. 
 
 

Externe contacten 
Tijdens de opstart is er veelvuldig contact geweest met Fietsmaatjes Teylingen. 

De opzet, het logo, de werkwijze, beleids- en werkplannen zijn een grote bron 
van inspiratie geweest en veel organisatorische zaken zijn door ons op een zelfde 
wijze aangepakt. Hier en daar aangepast aan onze situatie, wensen en 

mogelijkheden. Ook Fietsmaatjes Noordwijk heeft ons mee op weg geholpen. 
Onderling is nog steeds regelmatig contact. 

 
Met ouderorganisaties in de gemeente Kaag en Braassem is een goed contact 
opgebouwd en zijn er korte lijnen, zoals met Stichting Welzijn Ouderen de SPIL, 

de Zonnebloem, K.B.O., WIJdezorg etc. 
 

 
Publiciteit 
Stichting Fietsmaatjes heeft zich op verschillende manieren naar buiten toe 

kenbaar gemaakt. 
 

Er werden in 2014-2015 in totaal 11 presentaties gehouden om bekendheid te 
geven aan Stichting Fietsmaatjes en haar doel en mogelijkheden. Er werden 
presentaties gehouden voor de doelgroep om gasten te werven op verschillende 

locaties, zoals bij de KBO, WIJdezorg en de Stiwo Leimuiden-Rijnsaterwoude. 
Ook werd een presentatie gehouden bij Stichting Welzijn Ouderen de SPIL, de 

dorpsraad Hoogmade, de dorpsraad Leimuiden, en voor de vrijwilligers van 
Stichting de Zonnebloem. Deze presentaties hadden als doel om onder hen 
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bekendheid aan het project te geven zodat zij gasten en potentiële vrijwilligers 

kunnen informeren. Bij de Lionsclub Alkemade, de Rotaryclub Roelofarendsveen, 
en Rotaryclub Jacobswoude werden presentaties gehouden om naast bekendheid 

met het project ook sponsoren te werven.  
 
Vanaf het allereerste moment zijn er flyers, posters en visitekaartjes verspreid. 

Met name tijdens de kermisoptocht in september 2014 zijn aan de inwoners veel 
flyers uitgedeeld. 

Ook de website is sinds juli 2014 in de lucht. Hierop worden de laatste nieuwtjes 
geplaatst.  
Fietsmaatjes Kaag en Braassem heeft een eigen facebook pagina. 

 
Zowel in 2014 als in 2015 zijn regelmatig persberichten en artikelen in regionale 

kranten gepubliceerd. O.a. in het Leidsch Dagblad, Hier in de regio en in het 
Witte Weekblad. Ook verscheen er een publicatie in het Rabobank magazine 
Dichterbij en zijn wij opgenomen in hun fusie folder. Tevens hebben wij veel 

aandacht gekregen van TV West, Nieuws Kaag en Braassem en de kabelkrant. 
 

Fietsmaatjes heeft zowel in 2014 als in 2015 deelgenomen aan de 
Kermisoptocht. Verder was Fietsmaatjes aanwezig bij: Dag van de gezonde 

leefstijl 50+, Parochiefeest RK Kerk Leimuiden, Vebodag te Rijpwetering, 
Feesterveld evenement,  de Rabo sponsorfietstocht, de braderie in Leimuiden en 
deelname aan zomerpalet van de Spil. 

 
 

Activiteiten 
Met betrekking tot de gasten: de aanmelding geschiedt via de mail, of d.m.v het 
contactformulier via de website. Naar aanleiding hiervan wordt contact 

opgenomen met de gast en een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. 
Tijdens dit intakegesprek wordt een inschatting gemaakt van de mogelijkheden 

m.b.t. de fysieke gesteldheid. Vervolgens kan een testrit gemaakt worden met 
de gast. Er vindt een koppeling met een vrijwilliger plaats en er worden 
afspraken gemaakt over dag, tijdstip en frequentie. 

 
In totaal zijn er door 75 gasten 370 ritten gemaakt in het seizoen 2015 dat liep 

van 30 april tot 30 oktober. 
Het merendeel van de gasten kiest voor 2 wekelijkse ritjes. Als gevolg van het 
grote aanbod van gasten, zien wij ons soms genoodzaakt de ritten te beperken 

tot 1x per 4 weken.  
   

Met betrekking tot de vrijwilligers: alle vrijwilligers volgen een instructietraject. 
Dit bestaat uit een informatiebijeenkomst met algemene informatie over 
Fietsmaatjes, het fietsen met een duofiets en omgaan met ouderen. Daarna volgt 

een individueel instructieprogramma hoe om te gaan met de duofiets gevolgd 
door een testrit met een instructeur. Hierna wordt bepaald of de persoon als 

vrijwilliger geaccepteerd wordt. 
De gemiddelde tijdsbesteding van een vrijwilliger is 1 dagdeel per 2 weken. 23% 
van de vrijwilligers fietst elke week, 70% fietst 1x per 2 weken en 7% fietst 1x 

per 4 weken. 
Vrijwilligers worden praktisch ondersteund door de coördinator. Verder is er een 

handleiding voor vrijwilligers opgesteld en een calamiteitenplan. Een cursus 
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EHBO op maat is gegeven en 3x per jaar verschijnt er een nieuwsbrief voor 

vrijwilligers. 
 

In oktober 2015 is er incidenteel een actie geweest waarin met vluchtelingen uit 
de noodopvang ritjes op de duofiets zijn gemaakt. 
 

In november 2015 is er zowel onder de gasten als onder de vrijwilligers een 
enquête gehouden. Hierin werd gevraagd naar hun ervaringen, bevindingen en 

verbeterpunten over de fietstochtjes en de organisatie er omheen. 
Enkele conclusies zijn: 

 De gasten genieten er volop van en vinden het heerlijk om buiten te zijn 

en in hun regio rond te fietsen. 
 De gasten zijn zeer tevreden over de vrijwilligers en willen graag dezelfde 

vrijwilliger voor het volgend seizoen. 
 De vrijwilligers zijn tevreden en vinden het gezellig 
 Verbeterpunten betreffen het nog intensiever inzetten van de duofietsen 

 En enkele aanpassingen en/of verbeteringen aan de duofiets zelf 
 

 

Werkplannen en voornemens voor 2016  
 

- De verbeterpunten uit de gehouden enquête zoals aanpassingen aan de 

fiets uitvoeren. 
- Aanschaf van een 4e fiets voor de regio Leimuiden e.o. Momenteel is er 

financiering binnen voor 3/4 van een duofiets met elektrische 
trapondersteuning.  

- Gezocht wordt naar financiering voor het laatste deel van de duofiets. 

Momenteel worden sponsoren benaderd en gezocht naar een 
stallingsplaats voor deze fiets. 

- Verhuizing van de huidige stallingsplaatsen voor de 3 fietsen naar 
Roelofarendsveen. 

- Het invoeren van een planningsprogramma. Om de fietsen nog efficiënter 

te kunnen benutten is een goed planningsprogramma essentieel. Het 
streven is om dit jaar een on-line planningsprogramma in te voeren, waar 

alle vrijwilligers toegang tot hebben. Het doel is een optimale inzet van 
fietsen, vrijwilligers en gasten. 

- Intensievere samenwerking en afstemming met zorgcentrum WIJdezorg. 
Mogelijk dat er vrijwilligers van Fietsmaatjes Kaag en Braassem ingezet 
gaan worden om met bewoners en cliënten van WIJdezorg op een duofiets 

van WIJdezorg onder de paraplu van Fietsmaatjes tochtjes te gaan maken. 
- 2x per jaar een vrijwilligersbijeenkomst te houden. In het voorjaar om met 

elkaar op te starten en aan het einde van het seizoen als afsluiting. 
- Werving van gasten en vrijwilligers in de kernen Rijpwetering, Oud Ade en 

Hoogmade met als doel een intensivering van inzet van de duofiets in deze 

kernen. 
- Het opzetten van een donateurs c.q. vriendenkring voor Fietsmaatjes Kaag 

en Braassem met als belangrijkste doel financiën bijeenbrengen om t.z.t. 
de accu’s te vervangen en om de onderhoudskosten te dekken. 
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FINANCIELE JAARREKENING 2014-2015 
            

     
Balans per 31-12-2015     

    
€ 

Activa (Bezittingen) 
    3 Duofietsen (boekwaarde) 

 
24.722 

Liquide middelen Rabobank 
 

6.809 

Te vorderen en vooruitbetaald 
 

1.441 

    

  

    

32.972 

Passiva (Schulden) 

    Eigen vermogen 

  

1.689 

Sponsorgelden duofietsen 
 

24.722 

Vooruitontvangen sponsorgelden 
 

5.996 

Te betalen posten 

  

565 

     

    

32.972 

     

Opbrengsten en kosten over de periode 8-7-2014 t/m 31-12-2015 

    

€ 

Opbrengsten 

   Vrijval sponsorgelden duofietsen 

 

7.269 

Sponsoring en giften  

 

3.458 

Opbrengst rittenkaarten 

 

970 

Rente bank 

  

25 

     Totaal opbrengsten 

 

11.722 

     Kosten 

    Afschrijvingskosten duofietsen 

 

7.269 

Verzekering duofietsen  

 

354 

Onderhoud en kleine aanschaffingen 

 

780 

Sub-totaal kosten duofietsen 

 

8.403 

Kosten PR en website 

 

460 

Bankkosten 

  

162 

EHBO cursus vrijwilligers 

 

788 

Overige kosten vrijwilligers en organisatie 

 

219 

Totaal kosten 
  

10.033 

     Voordelig saldo 

  

1.689 

     Toelichting 
   De (financiële) start is voor Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem 

voorspoedig verlopen. Over de periode 2014-2015 bedraagt het positieve saldo 
€ 1.689. Dit saldo draagt bij aan de opbouw van het eigen vermogen. De 

opbouw van eigen vermogen is essentieel, omdat zij als buffer dient voor 
toekomstige hogere te verwachten onderhoudskosten en voor de financiering 

van de vervanging van de accu's.   
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Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2014-2015 

Het bestuur van Stichting Kaag en Braassem heeft het jaarverslag over de 
periode 8-7-2014 t/m 31 december 2015 vastgesteld en goedgekeurd in de 

vergadering van 26 februari 2016. 
 
 

 
Oud Ade, 26 februari 2016 

 
 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

______________________ 
Mevr. G.A.M. van der Meer 
Voorzitter 

 
 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
_____________________ 
Dhr T.P.M. van der Meer 

Secretaris 
 

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

______________________ 
Dhr J.P.M. van der Salm 

Penningmeester 
 
 


