
 

 
 

            

   
     

 
     
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 

JAARVERSLAG 2016 
 

 

STICHTING FIETSMAATJES KAAG EN BRAASSEM 
 
 

 
 

 

 
 
 

 



Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem                                                                           Jaarverslag 2016 
__________________________________________________________________________________ 

2 
 

 

 
Voorwoord 

Het bestuur presenteert u met genoegen de resultaten over 2016 van Stichting 
Fietsmaatjes Kaag en Braassem. 
Voor Stichting Fietsmaatjes K&B is 2016 een positief jaar geweest, waarin voor 

het 2e seizoen volop gefietst werd. Ook in dit jaar hebben vele gasten en 
vrijwilligers genoten van de fietstochtjes. Er was een uitbreiding van het aantal 

fietsen en daarmee kon er aan meer gasten een fietstochtje aangeboden worden. 
 
 

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 duo-fiets. 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 

duo-fiets met elektrische trapondersteuning, met de mogelijkheid om zelf mee te 
trappen en zittende naast een fietsmaatje die trapt en stuurt. Met deze 

fietstochtjes worden de gasten in de gelegenheid gesteld om op een ontspannen 
manier te bewegen in de buitenlucht, wat hun gezondheid ten goede komt. Ze 
blijven op deze manier betrokken bij de samenleving. Ook wordt een eventueel 

isolement van de gast doorbroken en ontstaan er unieke contacten.  
 

 
Interne organisatie 
Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem is op 8 juli 2014 opgericht en staat 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61046205. Stichting 
Fietsmaatjes Kaag en Braassem heeft de ANBI status onder RSIN nummer 

854180412. 
 
Binnen het bestuur heeft in 2016 een wijziging plaatsgevonden. Dick van der 

Meer heeft zich als secretaris teruggetrokken. Sinds juli 2016 wordt de functie 
van secretaris ingevuld door Rieneke v.d. Geest-v.d. Berg.   

Het bestuur bestaat per 31-12-2016 uit: 
- Mevr. Idi van der Meer (voorzitter) 
- Mevr. Rieneke v.d. Geest-v.d. Berg (secretaris) 

- Dhr. Jan van der Salm (penningmeester) 
Verder waren in 2016 de volgende coördinatoren actief, te weten: 

- Dhr. Jan Möllers (kernen Roelofarendsveen,Oude en Nieuwe Wetering, 
tevens opleider vrijwilligers en coördinator van het techno-team) 

- Dhr. Dick van der Meer (kernen Rijpwetering, Oud Ade en Hoogmade) 

- Dhr. Cor Rijkelijkhuizen (kernen Leimuiden, Bilderdam en Rijnsaterwoude) 
 

In 2016 is een kascommissie ingesteld ter controle van de Financiële 
Jaarrekening van Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem. 
 

Het bestuur komt tijdens de periode waarin de duo-fietsen ingezet worden (van 
maart  t/m oktober) elke 2 weken bij elkaar.  

Een ‘groot overleg’ met bestuur en alle coördinatoren vindt 3x per jaar plaats. 
Tussentijds is er regelmatig contact over lopende zaken. 
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Vertrouwenspersoon 

In het kader van het signaleren door vrijwilligers van ongewenste situaties 
rondom de gasten (een ‘niet pluis’ gevoel) in de thuissituatie of anderszins is er 

een vertrouwenspersoon aangesteld binnen Fietsmaatjes K&B t.w. mevr. Rieneke 
v.d. Geest- v.d. Berg. 
Ook kan men met zijn twijfels en vragen omtrent een ‘niet pluis’ gevoel terecht 

bij de ouderenadviseur van de gemeente Kaag en Braassem, mevr. Rettie 
Bentvelsen. 

 
Techno-team 
Nieuw in 2016 is het ontstaan van een techno-team. Dit is een team van 

vrijwilligers dat het klein onderhoud van de duo-fietsen voor zijn rekening 
neemt. Zij controleren regelmatig de fietsen en verzorgen zowel het preventief 

onderhoud als ook kleine reparaties. Voor het groot onderhoud worden wij vanaf 
1 januari 2016 ondersteund door Fietsspecialist Bike-Zone.  
 

Roosterprogramma  
In februari 2016 is het online roosterprogramma “Het Rooster” in gebruik 

genomen. Hierin worden de fietsen en de vrijwilligers ingeroosterd. Voor de 
vrijwilligers is ook zichtbaar op welke dagen en tijden er nog een fiets 

beschikbaar is. De vrijwilliger kan dan zelf online een rit inplannen. 
 
Seizoen 

De periode waarin gefietst kon worden liep van 14 maart tot 30 oktober 2016. 
Het is een bewuste keus om tijdens de winterperiode de fietsen niet in te zetten. 

Dankzij het roosterprogramma was het in 2016 mogelijk om in de maanden juli 
en augustus ook ’s avonds te fietsen. 
 

Bijdrage gasten 
De eigen bijdrage van gasten is in 2016 vastgesteld op € 3,00 per rit. 

 
Fietsen  
Dankzij donaties van het Schipholfonds, het VSB fonds, de Rabobank en een 3-

tal kerkelijke instellingen heeft Stichting Fietsmaatjes K & B in 2016 1 duo-fiets 
aan kunnen schaffen en heeft nu in totaal 4 duo-fietsen in eigendom. 

Dankzij een samenwerkingsovereenkomst met Stichting WIJdezorg heeft 
Stichting Fietsmaatjes K&B ook 1 duo-fiets in beheer gekregen.  
 

Vrijwilligers en gasten 
Op 31 december 2016 staan er 94 vrijwilligers genoteerd, waarvan er 13 het 

instructieprogramma nog volgen. 
Het aantal aangemelde gasten is op dat moment 116, waarvan 12 gasten op de 
wachtlijst staan. 

 
In juli 2016 hebben wij de 100ste gast welkom mogen heten. Deze gast is tijdens 

de feestelijke bijeenkomst vanwege het tweejarig bestaan van Stichting 
Fietsmaatjes K&B met een bloemetje in het zonnetje gezet. 
 

In totaal zijn er door de vrijwilligers 690 ritten met gasten gereden. Dit is bijna 
een verdubbeling t.o.v. 2015 (toen 370). 
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Overzicht aantal vrijwilligers en gasten  

 

kernen vrijwilligers   gasten  

 2015 2016 2015 2016 
Roelofarendsveen/ 
Oude Wetering / 

Nieuwe Wetering 

46 62 67 91 

Rijpwetering/  

Oud Ade/Hoogmade 

6 10 8 8 

Leimuiden/Bilderdam 

Rijnsaterwoude 

14 22 7 17 

TOTAAL  66 94 82 116 

 

Uit de tabel blijkt dat er vrijwel in alle kernen groei is te zien voor zowel wat 
betreft de vrijwilligers als het aantal gasten. 

 
 

Sponsoren en donaties  
in 2016 zijn er verschillende sponsoren en donaties geweest. 
 

Fietsspecialist Bike-Zone is m.i.v. 2016 binnen het fietsmaatjesproject onze 

steun en toeverlaat. Zij adviseert, denkt mee en is onze contactpersoon naar de 

fabrikant van de duo-fietsen. Tevens staat Bike-Zone het techno-team met raad 
en daad bij. Binnen het fietsmaatjesproject zijn de adviezen en de steun van een 

deskundige onontbeerlijk. Bike-Zone is bovendien bereid om het arbeidsdeel 

van reparaties en groot onderhoud van de duo-fietsen te sponsoren. 
 

Schipholfonds, VSB fonds, Rabobank en een 3-tal kerkelijke instanties 

hebben tezamen onze 4e duo-fiets gesponsord t.b.v. Leimuiden e.o. 

 
Stichting WIJdezorg heeft een duo-fiets met trapondersteuning beschikbaar 

gesteld, inclusief kosten van onderhoud. De duo-fiets staat gestald op locatie 
Jacobus. 

 
De stalling van de fietsen is Roelofarendsveen belangeloos beschikbaar gesteld 

door de erven Jan Spruit, in Oud Ade door T.P.M. van der Meer en in 

Leimuiden door Bouwbedrijf de Graaf BV. 

 

Stichting Nico Straathof maakte het mogelijk het online roosterprogramma 

“Het Rooster” voor 3 jaar te gaan gebruiken. 

 

De Lionsclub Alkemade en Rondje Ka hebben ieder een aanzienlijke donatie 

gedaan ten behoeve van de toekomstige vervanging van de accu’s en de duo-
fietsen. 

 

Taxi Hogenboom is bereid taxivervoer in te zetten in geval van een calamiteit. 

 

Mooren Auto heeft de gaststoel van drie van onze fietsen voorzien van 

veiligheids-rolgordels. 
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Behalve dat er voor Stichting Fietsmaatjes K&B als “goed doel” is gefietst door 

derden, hebben wij ook zelf meegefietst met een duo-fiets in de Rabo 
fietssponsortocht. 
 

Verder is het bestuur dankbaar voor sponsoring door vele lokale 

horecagelegenheden van speciale fietsmaatjes arrangementen voor onze 

vrijwilligers en gasten. 

 

In 2016 is ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een periodieke 

schenking aan onze stichting te doen. Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem 

heeft de ANBI status. (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de 

stichting zijn daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Indien er 
gedurende 5 jaar eenzelfde bedrag wordt geschonken is zelfs het gehele bedrag 
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

 
 

Externe contacten 
 
Samenwerkingsovereenkomst 

Stichting Fietsmaatjes K&B heeft in juli 2016 met Stichting WIJdezorg een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Stichting WIJdezorg heeft een duo-fiets 

ter beschikking gesteld en neemt de onderhoudskosten van deze fiets voor haar 
rekening. De fiets mag ingezet worden voor alle gasten van Stichting 

Fietsmaatjes K&B. 
 
Ouderenorganisaties 

Met ouderenorganisaties in de gemeente Kaag en Braassem is er regelmatig 
contact en zijn er korte lijnen, zoals met Stichting WIJdezorg , Stichting Welzijn 

Ouderen ‘De Spil’, de Zonnebloem etc.  
 
Huisarts 

In het kader van ”Welzijn op recept” zijn in 2016  diverse mensen door de 
huisarts doorverwezen naar Fietsmaatjes. 

 
Nieuwe Fietsmaatjesprojecten 
In Oegstgeest en in Leiden/Leiderdorp is een nieuw Fietsmaatjesproject gestart 

waarmee wij onze ervaringen hebben gedeeld. 
 

Landelijk overleg 
Eind 2016 heeft een overleg plaatsgehad in Warmond, met een 6-tal 
initiatiefnemers van plaatselijke Fietsmaatjes projecten, met als doel om samen 

te werken en van elkaar te leren. 
 

 
Publiciteit 
Stichting Fietsmaatjes heeft zich op verschillende manieren naar buiten toe 

kenbaar gemaakt. 
 

Onze 5 duo-fietsen zijn dagelijks te zien op de openbare weg van de gemeente 
Kaag en Braassem. Hierdoor is onze organisatie duidelijk zichtbaar voor zowel 
onze toekomstige gasten, als voor onze aspirant-vrijwilligers.  
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Op de Website en de Facebook pagina van Stichting Fietsmaatjes Kaag en 
Braassem worden regelmatig nieuwsberichten geplaatst. 

 
Er werden in 2016 presentaties gehouden in Leimuiden om bekendheid te geven 
aan Stichting Fietsmaatjes en haar doel en mogelijkheden.  

Verder was Fietsmaatjes K&B aanwezig op de Braderie in Leimuiden met flyers 
en een mogelijkheid om een proefritje te maken op de duo-fiets. 

 
Stichting Fietsmaatjes K&B fietste zelf mee met een duo-fiets in de Rabo 
fietssponsortocht. 

 
Rondje Ka: deze wandeltocht stond o.a. in het teken van Fietsmaatjes en leverde 

naast een financiële bijdrage ook publiciteit in het Leidsch dagblad en ‘Hier in de 
regio’ op. 
 

 
Activiteiten 

 
Met betrekking tot de gasten 

Aanmelden geschiedt via de mail, of door middel van het contactformulier op 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. 
 

Het merendeel van de gasten heeft een voorkeur voor 2 wekelijkse ritjes. Door 
het grote aantal aanmeldingen kan hier helaas (nog) niet altijd aan voldaan 

worden. In sommige situaties duurt het enige tijd voor er een match tussen 
vrijwilliger, gast en beschikbaarheid van een fiets op de gewenste dag en tijdstip 
mogelijk is. Gasten op de wachtlijst wordt indien mogelijk een incidenteel ritje 

aangeboden. 
Voor degenen met een medische urgentie wordt een spoedprocedure gevolgd en 

aan hen wordt voorrang verleend.  
   
Met betrekking tot de vrijwilligers 

Alle vrijwilligers volgen een instructietraject. Dit bestaat uit een 
informatiebijeenkomst met algemene informatie over Fietsmaatjes, het fietsen 

met een duo-fiets en omgaan met ouderen. Daarna volgt een individueel 
instructieprogramma hoe om te gaan met de duo-fiets gevolgd door een testrit 
met een instructeur. Hierna wordt bepaald of de persoon als vrijwilliger 

geaccepteerd wordt. 
 

De gemiddelde tijdsbesteding van een vrijwilliger is ongeveer 1 dagdeel per 2 
weken. 12% van de vrijwilligers fietst elke week, 63% fietst 1x per 2 weken en 
26% fietst 1x per 4 weken of minder. 

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

handleiding voor vrijwilligers en een calamiteitenplan. 2x per jaar verschijnt er 
een nieuwsbrief voor vrijwilligers. 
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De startbijeenkomst voor vrijwilligers vond plaats in maart. 
In 2016 zijn er 5 kennismakingsbijeenkomsten gehouden voor nieuwe 

vrijwilligers. 
In juni en in september is er een nieuwsbrief voor vrijwilligers verspreid. 
De afsluitingsbijeenkomst, waaronder de workshop “niet pluis gevoel” door Rettie 

Bentvelsen (ouderenzorgadviseur Kaag en Braassem) is gehouden in november. 
 

Enquête gasten en vrijwilligers 
In november 2016 is er zowel onder de gasten als onder de vrijwilligers een 
enquête gehouden. Hierin werd gevraagd naar hun ervaringen en verbeterpunten 

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

 Het merendeel is tevreden met de combinatie van vrijwilliger en 
gekoppelde gast en wil deze combinatie graag voortzetten in 2017. Dit 
geldt zowel van de kant van de gasten als van de kant van de vrijwilliger. 

 Een aantal mensen heeft aangegeven of er gekeken kan worden naar 
verbetering van de gaststoel. 

 
 

Werkplannen en voornemens voor 2017 
De verbeterpunten zoals voorgenomen voor 2016 zijn vrijwel allen gerealiseerd. 
Dit waren o.a. uitbreiding aantal fietsen, juiste stalling, aantal aanpassingen aan 

huidige fietsen, invoering roosterprogramma. 
2 verbeterpunten staan nog op de agenda en zullen in 2017 opgepakt worden. 

 
- Werving van gasten en vrijwilligers in de kernen Rijpwetering, Oud Ade en 

Hoogmade met als doel een intensivering van inzet van de duo-fiets in 

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

Kaag en Braassem met als belangrijkste doel financiën bijeen te brengen 
om t.z.t. de accu’s te vervangen en om de onderhoudskosten te dekken. 
 

Verder ontstaan er vanzelfsprekend nieuwe verbeterpunten. Voor 2017 hebben 
we het voornemen om: 

- Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn t.a.v. verbetering van de 
gaststoel. 

- De gebruiksmogelijkheden van het online roosterprogramma door 

vrijwilligers uit te breiden en mogelijkheden te onderzoeken tot een meer 
flexibele inzet van fietsen en vrijwilligers. 

- Terugkombijeenkomst voor groep nieuw gestarte vrijwilligers te 
organiseren. 

- Opzetten structurele EHBO-op-maat bijscholing voor nieuwe vrijwilligers 

en een opfrisprogramma voor de huidige vrijwilligers. 
- 1x per jaar voor alle vrijwilligers een gezamenlijke activiteit organiseren. 
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FINANCIELE JAARREKENING 2016

Balans per 31 december 2016

31-dec-16 31-dec-15

€ €

A c t i v a

Vaste activa

Aanschaf duofietsen incl accu's 42.793 31.991

Cumulatieve afschrijvingen -17.000 -7.269

Boekwaarde duofietsen incl accu's 25.793 24.722

Vlottende activa

Liquide middelen Rabobank 8.981 6.809

Te vorderen en vooruitbetaald 1.652 1.441

10.633 8.250

36.426 32.972

P a s s i v a

Eigen vermogen

Eigen vermogen 2.304 1.689

Bestemmingsreserve a) 4.000 0

6.304 1.689

Voorzieningen

Voorziening onderhoud b) 750 0

Vlottende passiva
Sponsorgelden aangeschafte duofietsen 25.793 24.722

Vooruitontvangen sponsorgelden 3.280 5.996

Te betalen posten 300 565

29.372 31.283

36.426 32.972

Toelichting

a)  Bestemmingsreserve

b)  Voorziening onderhoud

De bestemmingsreserve is bestemd voor de vervanging van de accu's en 

duofietsen.

Voor de hogere te verwachten onderhoudskosten van de duofietsen  in de 

komende jaren is een voorziening onderhoud gevormd om deze kosten 

gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.
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vervolg FINANCIELE JAARREKENING 2016

2016 2015

€ €

Opbrengsten

Vrijval sponsorgelden duofietsen 9.731 7.269

Sponsoring, donaties en giften 7.155 3.458

Opbrengst rittenkaarten 2.174 970

Rente bank 28 25

Totaal opbrengsten (A) 19.089 11.722

Kosten

Kosten duofietsen

 - Afschrijvingskosten 9.731 7.269

 - Verzekering 494 354

 - Stalling 232 0

 - Onderhoud en kleine aanschaffingen 1.356 780

 - Dotatie voorziening onderhoud 750 0

12.563 8.403

Kosten roosterprogramma 851 0

Kosten vrijwilligers, w.o.EHBO cursus 215 788

Kosten PR en website 415 460

Bankkosten 128 162

Kosten WA verzekering 73 0

Overige organisatiekosten 230 219

Toevoeging bestemmingsreserve 4.000 0

Totaal kosten (B) 18.474 10.033

Voordelig saldo (A-B) 615 1.689

Opbrengsten en kosten over het jaar 2016
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Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2016 

Het bestuur van Stichting Kaag en Braassem heeft het jaarverslag 2016 
goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 6 maart 2017. 

 
 
 

Roelofarendsveen, 6 maart 2017 
 

 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
________________________ 

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

 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
________________________ 

Mevr. A.C. v.d. Geest- v.d. Berg 
Secretaris 

 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
________________________ 

Dhr. J.P.M. van der Salm 
Penningmeester 
 

 
 

 
 

 


