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1. Achtergrond / aanleiding 
Geïnspireerd door Fietsmaatjes initiatieven in omliggende gemeenten, is in het najaar van 

2020 het idee ontstaan om het gebruik van de duofiets ook in Wassenaar  mogelijk te 

maken. Na een inventarisatie naar de mogelijkheden, is in juni 2021 een bestuur gevormd 

met als doel Fietsmaatjes Wassenaar op te richten en uitvoering te geven aan het 

Fietsmaatjes-initiatief voor de Wassenaarders. In dit beleidsplan staat beschreven waar 

Fietsmaatjes Wassenaar voor staat, welke doelen we hebben voor 2021 en 2022 en hoe we 

deze willen bereiken.  

 

2. Over Fietsmaatjes Wassenaar 
Fietsmaatjes Wassenaar is een stichting die is ingeschreven in de Kamer van Koophandel 

met de naam Stichting Fietsmaatjes Wassenaar en is statutair gevestigd te Wassenaar. 

Fietsmaatjes Wassenaar is er voor mensen die woonachtig zijn in de gemeente Wassenaar 

en die er graag op uit gaan met de fiets, maar dit door een beperking of door hun leeftijd 

niet meer kunnen of durven. Fietsmaatjes Wassenaar wil in 2021 twee duofietsen 

aanschaffen. De duofiets wordt gebruikt door een gast en een vrijwilliger. De gast en de 

vrijwilliger zitten naast elkaar op de duofiets. De duofiets heeft automatische 

trapondersteuning waarbij de vrijwilliger trapt en ook de fiets bestuurt. De gast trapt in 

eigen tempo mee. 

 

2.1 Onze Missie  
Fietsmaatjes Wassenaar beoogt de lichamelijke en geestelijke gezondheid te 

bevorderen, het contact tussen mensen aan te moedigen en eenzaamheid en 

isolement te doorbreken. Fietsmaatjes Wassenaar heeft als doel: mensen 

woonachtig in Wassenaar, die door een beperking, handicap of (hoge) leeftijd niet 

meer in staat zijn zelfstandig te fietsen, in beweging te krijgen. Ook richten we ons 

op ouderen die kampen met eenzaamheid. Door het gebruik van de duofiets, 

samen met een fietsmaatje, zijn inwoners van Wassenaar met een beperking in 

bewegen, horen, zien of cognitie en eenzame ouderen weer in staat om te fietsen 

en zijn mensen meer in beweging, vaker buiten en is er sociaal contact. 

 

2.2 Onze Visie   
Fietsmaatjes Wassenaar wil de benoemde doelgroep stimuleren om te bewegen. 

Wij doen dit door gasten en vrijwilligers actief te koppelen en hen te laten fietsen op 

een duofiets. Wij zullen (in eerste instantie) twee duofietsen aanschaffen, die op 

twee locaties in Wassenaar worden gestald. Door een actief communicatiebeleid 

willen we dat Fietsmaatjes Wassenaar een begrip wordt in Wassenaar waarbij in 

eerste instantie gasten en vrijwilligers actief geworven worden en waarbij zowel de 

gast als de vrijwilliger zich vervolgens zelf aanmeldt. Wanneer de bekendheid van 

Fietsmaatjes Wassenaar zodanig is dat gasten en vrijwilligers zichzelf aanmelden en 

we minimaal …… gasten en vrijwillig(st)ers hebben, willen we een extra duofiets 

aanschaffen om zo nog meer bij te kunnen dragen aan het maatschappelijk belang 

in Wassenaar. Fietsmaatjes Wassenaar vindt het belangrijk dat de organisatie 

professioneel te werk gaat en kwaliteit levert.  

 

    -3- 



 

2.3 Strategie 
Fietsmaatjes Wassenaar zal door middel van fondsenwerving de financiering van de 

duofietsen realiseren. Naast subsidies uit fondsen worden ook donaties van fondsen 

of bedrijven gebruikt voor de financiering. De organisatie zal zorgen voor 

stallingplaatsen en onderhoud van de fietsen. Tevens zorgt de organisatie voor het 

koppelen van gast en fietsmaatje en voor een planning voor het gebruik van de 

fietsen.  

 

2.4 Scope  
Fietsmaatjes Wassenaar is er voor de bewoners van Wassenaar. Wij richten ons op 

de thuiswonende Wassenaarders. Bewoners van WLZ-instellingen behoren niet tot 

de scope. 

 

2.5 Samenhang met andere projecten 
Fietsmaatjes Wassenaar is een zelfstandige stichting. Er is vooralsnog geen 

samenhang met andere projecten. Voor het organisatieformat wordt gebruik 

gemaakt van de informatie op Fietsmaatjes.nl en is er contact met de Fietsmaatjes 

stichtingen in de nabije omgeving (Voorschoten en Teylingen). 

 

3. Activiteiten  
   

3.1 Huidige situatie  
De Stichting Fietsmaatjes Wassenaar  is opgericht op 8 juli 2021. De stichting is op 8 juli 2021 
ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. In april 2021 werd een voorlopig 
bestuur gevormd. Dit bestuur heeft in het 2de kwartaal van 2021  voorbereidende activiteiten 
t.b.v. de organisatie Fietsmaatjes Wassenaar uitgevoerd en een plan gemaakt voor de opzet 
van de organisatie. Het voorlopig bestuur werd op 8 juli 2021  benoemd tot bestuur van 
Fietsmaatjes Wassenaar . 
  

 3.2 Ambities en kortetermijndoelstellingen  
 
Fietsmaatjes Wassenaar is een startende stichting. Hierbij is het neerzetten van de 
organisatie volgens het concept van Fietmaatjes.nl het belangrijkste doel voor 2021. In 2021 
wil Fietsmaatjes Wassenaar de volgende doelstellingen hebben bereikt: 
- oprichten Stichting Fietsmaatjes Wassenaar 
- neerzetten van de organisatie 
Zodat in het najaar Fietsmaatjes Wassenaar kan starten.  

• 1 duofiets in gebruik vanaf najaar 2021  

• eind 2021 20 vrijwilligers  

• eind 2021 minimaal 20 gasten  
Algemene bekendheid van Fietsmaatjes Wassenaar in Wassenaar.  Het is onze ambitie om in 
het tweede jaar (2022) de doelstellingen van 2021 te verdubbelen. 

• eind 2022 zijn minimaal 3 duofietsen in gebruik  

• eind 2022 zijn er minimaal 50 vrijwilligers  

• eind 2022 zijn er minimaal  50  gasten  
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3.3 Doelgroepen 
Fietsmaatjes is er voor mensen die er graag op uit gaan met de fiets, maar dit door hun 
beperking of leeftijd niet meer zelfstandig kunnen (1). Zij zijn onze gasten. Onze gasten zijn 
mensen met een beperking in bewegen, zien, horen, cognitie (b.v. dementie) (2). Ook 
mensen die kampen met eenzaamheid behoren tot onze doelgroep (3). Onze vrijwilligers 
zijn van alle leeftijden en houden van beweging en het leggen van persoonlijke contacten. 
Fietsmaatjes Wassenaar zorgt voor een goede match zodat de fietsmaatjes echte maatjes 
kunnen worden. 

1 Geschat wordt dat 12 tot 13% van de Nederlandse bevolking een lichamelijke beperking 
(bewegen, visueel, of auditief) heeft die het functioneren beperkt (CBS, 2017; Duijf, 2018). 
Een groot deel van deze groep kan door de beperking niet meer zelfstandig fietsen. 2 
Ongeveer 1.5% tot 1.6% van de Nederlandse bevolking heeft dementie (Volksgezondheid en 
Zorg, 2016). 3 Meer dan een half miljoen Nederlanders geven aan zich eenzaam te voelen 
(CBS, 2016). 

Doelgroep gasten: Thuiswonenden in Wassenaar met  

• een beperking in bewegen  

• een beperking in horen of zien 

• een beperking in cognitie (bv. mensen met ziekte van Alzheimer) 

• eenzame ouderen  
 

Doelgroep vrijwilligers: Maatschappelijk bewuste en verantwoordelijke volwassenen, die 

graag samen met een gast willen fietsen. 

Alvorens een vrijwilliger samen met een gast op pad gaat, zal de vrijwilliger de duofiets leren 

kennen. De vrijwilliger ‘leert’ fietsen op de duofiets, waarbij zowel op de berijders- als de 

gastzijde wordt gereden.  

Vrijwilligers zijn:  

• volwassenen, (jong) gepensioneerden 

• in het bezit van een VOG 

• minimaal 1 maal per maand beschikbaar voor het maken van een fietstocht 

• woonachtig in (de omgeving van) Wassenaar  

Vrijwilligers melden zich aan door middel van een intakeformulier. Na aanmelding volgt een 

intakegesprek waarin werkwijze en het gebruik van de duofiets worden uitgelegd. 

Vrijwilligers zijn verzekerd via de Verzekering voor Vrijwilligerswerk, die is afgesloten door 

de gemeente Wassenaar. 

 
3.4 Planning activiteiten 

Om de doelstellingen te behalen is een planning gemaakt. Deze planning is opgedeeld in 
drie fases:  
 

Fase 1: Oprichtingsfase (maart 2021 - juni 2021) In de oprichtingsfase is een voorlopig 
bestuur gevormd. Dit bestuur heeft een training van Fietsmaatjes.nl gevolgd, waarin het 
oprichten en neerzetten van de lokale Fietsmaatjes stichting is doorgenomen. Na deze 
training hebben we ons geconcentreerd op het oprichten van de stichting en zijn de 
contouren van de stichting ingevuld. Deze fase is geëindigd met het oprichten van de 
stichting op 8 juli 2021. 
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Fase 2: Organisatie-fase (juli 2021 - september 2021) In de organisatiefase richten we ons op 
de activiteiten welke ondernomen moeten worden voor het neerzetten van de organisatie. 
Vanuit de overkoepelende organisatie Fietsmaatjes.nl wordt ook voor deze fase een cursus 
gegeven. In deze fase bereiden we ons voor op de startfase waarin de verschillende 
organisatieonderdelen binnen Fietsmaatjes Wassenaar, inclusief de website, efficiënt en 
effectief moeten gaan samenwerken en de fietsen in gebruik genomen zullen gaan worden. 
 

Fase 3: Start-fase (vanaf september 2021) In de start-fase zullen de duofietsen gaan rijden. 
Fietsmaatjes Wassenaar zal dan operationeel zijn. In deze fase zal ook de werving van 
vrijwilligers en gasten plaatsvinden. Een uitgewerkte planning van de verschillende 
activiteiten per fase is weergegeven in bijlage 1. 
 

3.5 Communicatie  
Fietsmaatjes Wassenaar is er voor de gasten. Er zullen echter maar weinig gasten zijn die 
rechtstreeks de weg weten naar Fietsmaatjes Wassenaar en zich zullen aanmelden. Ook 
geldt dit voor de vrijwilligers. Fietsmaatjes Wassenaar draait op vrijwilligers. Deze zullen we 
moeten bereiken.  
Binnen het taakgebied Communicatie hebben we twee doelstellingen: 

• (Naams)bekendheid van Fietsmaatjes Wassenaar zo groot mogelijk maken 

• Het bereiken van (potentiële) gasten en vrijwilligers 
 

(Naams)bekendheid willen we bereiken door het bestaan van Fietsmaatjes Wassenaar 

zoveel mogelijk te verkondigen en uit te leggen wie we zijn en wat we kunnen betekenen. 

Hiermee zullen we ook potentiële gasten en vrijwilligers bereiken. Dit doen we door:  

• Toegankelijke website (waarnaar verwezen kan worden voor meer informatie en   
aanmelding)  

• Presenteren van Fietsmaatjes Wassenaar bij de Gemeente 

• Presenteren van Fietsmaatjes Wassenaar bij de gezondheidscentra / 
huisartsenpraktijken 

• Presenteren van Fietsmaatjes Wassenaar bij fysiotherapiepraktijken 

• Presenteren van Fietsmaatjes Wassenaar bij Federatie van Wassenaarse Ouderen 
(FWO), een samenwerkingsverband van Wassenaarse ouderenbonden 

• Presenteren van Fietsmaatjes Wassenaar bij vrijwilligerscentrale 

• Presentatie van Fietsmaatjes Wassenaar bij Stichting Maatschappelijke 
Ondersteuning Wassenaar (SMOW) met o.a. seniorenadviseur en Alzheimercafé 

• Presentatie van Fietsmaatjes Wassenaar bij Sociaal Kontakt Wassenaar 

• Plaatsing artikelen in Wassenaarse krant  

• Plaatsen artikelen in clubbladen van plaatselijke sportverenigingen 

• Plaatsen van brochures, affiches en flyers op allerlei plaatsen waar potentiële gasten 
of vrijwilligers komen. 

• Uiteraard zal het rondrijden van de Fietsmaatjes duofietsen ook de bekendheid 
vergroten. Op de duofiets zal het logo en het webadres van Fietsmaatjes Wassenaar 
worden vermeld. 
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4. Organisatie  

De organisatie van Fietsmaatjes Wassenaar is belegd bij het bestuur. Daarnaast worden 

activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers. Vrijwilligers worden aangestuurd door de leden van 

het bestuur. Fietsmaatjes Wassenaar vindt het belangrijk dat er professioneel gewerkt wordt 

en kwaliteit geleverd wordt. 

4.1 Bestuur 

Het bestuur Fietsmaatjes Wassenaar bestaat uit de volgende leden: 

Voorzitter   Ellen Klompé-Bakker Schut 

 Penningmeester Charles van Steenderen de Kok 

 Secretaris  Ingrid Römer-van Lith 

4.2 Vrijwilligers 

Op dit moment zijn er vijf actieve vrijwilligers aangesloten die participeren in de organisatie. 

Er zijn nog geen (vrijwillige) Fietsmaatjes aangesloten. Deze zullen per september 2021 

worden geworven. Vrijwilligers : 

- Technische commissie : de heer Henk van Lierop 

- Planning:    Mw Nicky Toonen en Mw Marriet Kramer 

- Communicatie  / PR: Mw  Marielle Stokmans en Henk van Lierop 

- Fondswerving:  Mw Marielle Stokmans  

- Ondersteuning:  MW Magda  Rutten 

4.3 Beloningsbeleid 

Het  bestuur en de vrijwilligers Fietsmaatjes Wassenaar beogen het algemeen nut en hebben 

geen winstoogmerk. De bestuurders en vrijwilligers genieten geen beloning voor hun 

werkzaamheden voor de stichting. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de 

uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

  4.4 Rolverdeling en taken bestuur 

 Voorzitter : 

• Leiden bestuursvergaderingen 

• Woordvoering naar buiten bij interviews, vrijwilligersbijeenkomsten 

• Contacten met gemeentes en stakeholders  

• Aanvragen subsidies  

• Opstellen jaarverslag  

Secretariaat:  

• Oprichting Stichting door middel van statuten  

• Verzorgen van agenda en notulen vergaderingen  

• Beheer binnenkomende e-mails  
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• Aansturing en contact met coördinatoren  

• Aansturing en contact met technische commissie 

• Algemene communicatie  

• Beheer archief 

Penningmeester:  

• Openen bankrekening en aanvraag ANBI 

• Beheer donaties en giften 

• Coördinatie eigen bijdrage gasten 

• Opstellen begroting en jaarrekening 

• Technisch Beheer website 

Communicatie/PR 

• Creëren van ‘Club’ fietsmaatje 

• Communicatie diverse pers b.v. Wassenaarse krant, AD afdeling Den Haag, 

Telegraaf afdeling Den Haag 

• Beheer Website/facebook 

• Organisatie van events etc. zoals 1ste fiets in Wassenaar van Fietsmaatje 

• Organisatie van vrijwilligersbijeenkomsten, nieuwsbrief vrijwilliger, attentie 

Sint/Kerst 

Technische Commissie 

• Dagelijks onderhoud van de Duo fietsen 

• Uitleg van de duofietsen aan de vrijwilliger 

• Contact met de fietsenmaker indien groter onderhoud is gewenst 

Coördinator /Planning 

• Registratie van nieuwe gasten 

• Registratie van nieuwe vrijwilligers 

• Gesprekken voeren met nieuwe gast/vrijwilliger 

• Samenvoegen van gasten met vrijwilliger 

 

4.5 Contactgegevens  

Postadres: Fietsmaatjes Wasssenaar 
Helmlaan 6 
2244 AZ Wassenaar. 
Website: www.fietsmaatjeswassenaar.nl 
Email-adres: fietsmaatjeswassenaar@gmail.com 
 

 

4.6 Overige gegevens  
• KVK nummer  83354220 

• ANBI nummer: volgt  

• Bankrekeningnummer: volgt  

• RSIN nummer: 862841835 
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5. Financiering 

Om het werk van Fietsmaatjes Wassenaar nu en in de toekomst mogelijk te maken is geld nodig. 

Fietsmaatjes Wassenaar is afhankelijk van subsidies, sponsoren, donaties en giften. De gasten 

betalen een kleine bijdrage per rit. Deze bijdrage wordt, om de toegankelijkheid zo groot mogelijk 

te houden, beperkt tot een minimum. De inkomsten uit deze bijdragen dragen minimaal bij aan de 

dekking van de gemaakte kosten. 

 

Start begroting 2021 

Zie bijlage  
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Begroting Fietsmaatjes Wassenaar 2021 (juli t/m december)

(Goedgekeurd door het bestuur op 12-7-2021)

Omschrijving Baten Lasten

Vaste inkomsten:

Bijdrage gasten *1) P.M.

Structurele subsidies en donaties *1) P.M.

Incidentele inkomsten:

Overige donaties 1.420€        

Projectinkomsten:

Donaties opstartkosten + nieuwe fietsen 18.185€     

Operationele kosten fietsen:

Stalling *2) P.M.

Klein onderhoud *3) P.M.

Groot onderhoud *4) P.M.
Reservering voor toekomstige vervanging P.M.

Operationele kosten vrijwilligers:
Vrijwilligersbijeenkomst 150€           
Waardering vrijwilligers 150€           
Vrijwilligerspassen 40€             
Onkostenvergoeding vrijwilligers P.M.
Operartionele kosten organisatie:

Licentie roosterprogramma 300€           
Communicatie en PR 500€           
Webhosting en domeinnaam 60€             
Bankkosten 70€             
Onkostenvergoeding bestuur 100€           
Administratiekosten 50€             
Kosten fondsenwerving P.M.
Projectuitgaven:

Aanschaf één duofiets 12.130€     

Aanschaf accessoires duofiets 150€           

Verzekering duofiets 925€           
Opstartkosten:

Startpakket Fietsmaatjes.NL 3.630€        

Oprichtingskosten (notaris en KVK) 850€           
Ontwerp website 500€           
Overige kosten:

Reservering explotatietekort *5) P.M.

Totaal 19.605€     19.605€     

Toelichting:

*1) In verband met de opstart van de organisatie zullen er op deze post nagenoeg geen baten zijn.

*2) We proberen een gratis stalling te vinden, eventuele inrichtingskosten zijn onbekend.

*3) In verband met de garantieperiode zullen er op deze post nagenoeg geen lasten zijn.

*4) We proberen de onderhoudsbeurten (loonkosten) door de fietsenmaker te laten sponsoren.

      In verband met de garantieperiode zullen er nagenoeg geen kosten voor nieuwe onderdelen zijn.

*5) We reserveren alleen geld, indien er aan het einde van het jaar voldoende baten zijn.



Begroting Fietsmaatjes Wassenaar 2022

(Goedgekeurd door het bestuur op 12-7-21)

Omschrijving Baten Lasten

Vaste inkomsten:

Bijdrage gasten *1) 900€           

Structurele subsidies en donaties 1.000€        

Incidentele inkomsten:

Overige donaties 1.130€        

Projectinkomsten:

Donaties nieuwe fietsen 26.410€     

Operationele kosten fietsen:

Stalling *2) P.M.

Klein onderhoud € 75

Groot onderhoud *3) € 625
Reservering voor toekomstige vervanging P.M.

Operationele kosten vrijwilligers:
Vrijwilligersbijeenkomsten 450€           
Waardering vrijwilligers 450€           
Vrijwilligerspassen 40€             
Onkostenvergoeding vrijwilligers P.M.
Operartionele kosten organisatie:

Licentie roosterprogramma 400€           
Communicatie en PR 500€           
Webhosting en domeinnaam 60€             
Bankkosten 130€           
Onkostenvergoeding bestuur 200€           
Administratiekosten 100€           
Kosten fondsenwerving P.M.
Projectuitgaven:

Aanschaf twee duofietsen 24.260€     

Aanschaf accessoires duofietsen 300€           

Verzekering duofietsen 1.850€        
Overige kosten:

Reservering explotatietekort *4) P.M.

Totaal 29.440€     29.440€     

Toelichting:

*1) 30 gasten x 10 ritten per jaar x € 3,00

*2) We proberen een gratis stalling te vinden, eventuele inrichtingskosten zijn onbekend.

*3) We proberen de onderhoudsbeurten (loonkosten) door de fietsenmaker te laten sponsoren.

       Alleen de materiaalkosten zijn begroot.

*4) We reserveren alleen geld, indien er aan het einde van het jaar voldoende baten zijn.


