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Stichting Fietsmaatjes Waddinxveen  

Jaarverslag 2021 
 
December 2022 
 
Oprichting 
In het jaar 2021 kwamen op initiatief 
van Palet Welzijn leden van de 
Rotary Waddinxveen en enkele 
betrokken Waddinxveners bijeen 
om te spreken over “samen fietsen 
op duofietsen”. Dit initiatief leidde 
na ampel overleg tot het besluit om 
de “Stichting Fietsmaatjes 
Waddinxveen” op te richten. Op 27 
mei 2021 passeerde de 
stichtingsakte bij de notaris en vond 
inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel plaats. Stappen voor 
het verkrijgen van de ANBI-status 
leidden tot de erkenning op 25 
oktober 2021. 

 

 
Doelstelling 
De Stichting Fietsmaatjes Waddinxveen wil mensen die graag fietsen, maar dit niet meer 
zelfstandig willen of kunnen, hierna “gast” genoemd, samenbrengen met vrijwilligers, die het 
leuk vinden om met een gast een fietstour te maken. Op deze manier zijn zij elkaars 
fietsmaatjes. 
 
Organisatie 
Het bestuur bestaat uit drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester. Naast het bestuur 
is er een kernteam actief van personen met specifieke taken.  
Het kernteam kent twee coördinatoren, twee fietswachten voor het technisch beheer van de 
duofietsen en de stalling en twee medewerkers voor communicatie (medewerker PR en 
communicatie en de webmaster).  
De coördinatoren verzorgen de intake van nieuwe vrijwilligers en beoordelen hun 
fietsvaardigheid met de duofiets. Ook hebben zij een informerende taak naar de gasten, die zij 
aan een vrijwilliger koppelen. 
De twee fietswachten zijn verantwoordelijk voor de technische staat en het onderhoud van de 
duofietsen en zij verrichten zo mogelijk kleine reparaties.  
De webmaster en de PR-functionaris vormen het team dat de publiciteit verzorgt.  
Het digitale rooster “SamenFietsen” is beschikbaar om een dagdeel te reserveren op de 
duofiets. 
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Fietsmaatjes Waddinxveen is gelieerd aan Fietsmaatjes Nederland. Fietsmaatjes 
Waddinxveen onderschrijft de acht kernwaarden van de landelijke Fietsmaatjesorganisatie.  
Fietsmaatjes NL bood en biedt ondersteuning bij de opzet van de stichting en alle daarbij 
noodzakelijke beleidsstukken.  
 
Veiligheid 
Om de veiligheid in het verkeer voor onze gasten optimaal te garanderen doet iedere 
vrijwilliger een vaardigheidstest met de duofiets. Onze coördinatoren beoordelen dit 
nauwgezet.  
In verband met sociale veiligheid vragen wij van al onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG). Daarmee zijn zij meteen verzekerd voor aansprakelijkheid.  
Stichting Fietsmaatjes heeft een afspraak met de vertrouwenspersonen werkzaam voor 
gemeentelijke instellingen van Waddinxveen. Zij toonden zich bereid ook voor onze stichting 
als vertrouwenspersoon te fungeren.  
De informatie over de vertrouwenspersonen is geplaatst op de website 
fietsmaatjeswaddinxveen.nl. 
 
Fondsenwerving en aanschaf duofietsen 
De stichting beschikt per maart 2022 over twee duofietsen.  
 
In de startperiode is veel energie gestopt in het verkrijgen van middelen om onze activiteiten te 
kunnen uitvoeren.  
De eerste duofiets is verkregen dankzij donaties van  

• Rotary Club Waddinxveen,  

• Palet Welzijn,  

• Platform Sport, Spel en Bewegen Waddinxveen 

 
Een Stichting voor beheer van een legatenfonds doneerde onze tweede duofiets.  
  
Fietsspecialist BikePro in Waddinxveen faciliteerde de aankopen met een aantrekkelijke 
aanbieding voor aanschaf.  
Met BikePro zijn goede afspraken omtrent onderhoud gemaakt.  
In afwachting van een definitieve oplossing was BikePro ook bereid om tijdelijk stallingruimte 
te bieden.  
 
Financieel beheer 
Voor een overzicht van financiële situatie wordt verwezen naar de jaarrekening van de St. 
Fietsmaatjes Waddinxveen 2021. 
De aanschaf van de eerste twee duofietsen kon op veel sympathie rekenen van potentiële 
sponsoren; de noodzakelijke fondsen zijn snel verkregen.  
Voor de dagelijkse exploitatie van de stichting zijn middelen beschikbaar.  
Omdat de exacte uitgaven slechts op basis van algemene aannames konden worden begroot, 
is het beleid in het eerste jaar gericht op het verkrijgen van een financiële buffer voor de 
komende jaren. Daarmee is de stichting eind 2021 financieel gezond. 
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Stalling 
Het vinden van een stalling voor twee fietsen bleek de moeilijkste opdracht. Uiteindelijk kregen 
we eind 2021 een voorwaardelijke toezegging van de Gemeente Waddinxveen voor een 
stalling per 1 januari 2022. Voorwaarde was de medewerking van de Gemeenteraad tot 
behoud van de voormalige basisschool aan de Wingerd 43 voor diverse doeleinden, 
waaronder de stallingsruimte voor onze stichting. Inmiddels stemde de Gemeenteraad in en 
heeft de stichting haar stalling in gebruik kunnen nemen.  
 
Dagelijkse praktijk 
Vanaf de levering van de eerste fiets maakten vrijwilligers en gasten gebruik van de duofiets, 
ook in het winterseizoen.  
Coördinatoren en fietswachten waren druk met het toetsen van fietsvaardigheid en het geven 
van instructies en met de preparatie voor het gebruik van de duofiets.  
De coördinatoren informeren - bij gebleken geschiktheid - de vrijwilliger over de 
aanvraagprocedure VOG. Na het tonen van de VOG registreren de coördinatoren de 
vrijwilliger in het planningsrooster “SamenFietsen”. De coördinatoren maken de vrijwilligers 
bekend met het digitale rooster en leggen de procedures voor ophalen en terugbrengen van 
de fiets in de stalling uit. 
Ook houden de coördinatoren intakegesprekken met de gasten. Zij zoeken naar een juiste 
match: een vrijwilliger die past bij de gast. 
De fietswachten verzorgen de technische staat en onderhoud van de duofietsen en verrichten 
zo nodig kleine reparaties. Zij hebben de stalling ingericht en zorgen voor een juist gebruik 
daarvan. Ook het beschikbaar zijn van volle accu’s is hun zorg.  
 
Publiciteit en website 
De webmaster, de PR-functionaris vormen gezamenlijk een team dat de website onderhoudt 
en met content vult. De PR-functionaris verzorgt regelmatig publiciteit in de lokale media. Ook 
geeft hij voorlichting aan diverse instellingen op verzoek, of op eigen initiatief.  
Via de website bestaat de mogelijkheid om zich aan te melden als gast of vrijwilliger; een 
combinatie als duo (gast en vrijwilliger) kan ook.  
Op de website plaatsen we regelmatig informatie over onze activiteiten en vermelden wij graag 
de personen of instellingen die ons steunen. 
De website functioneert als vraagbaak. Beleidsdocumenten, nieuws en het handboek voor 
vrijwilligers vormen belangrijke onderdelen van de website.  
Het rooster “SamenFietsen” is - achter een wachtwoord - eveneens via de website 
benaderbaar om een dagdeel te reserveren op de duofiets. 
 
Gasten en Vrijwilligers 
Vanaf het moment van oprichting zochten wij de publiciteit in de media, zoals Hart van Holland 
en AD. Daarnaast is direct contact gelegd met zorginstellingen voor senioren, huisartsen, 
fysiotherapeuten, ouderenverenigingen, kerken etc.   
Gezamenlijk met Rotary presenteerde Stichting Fietsmaatjes Waddinxveen zich op 
WadCultureel op 12 september.  
Dankzij deze publiciteit konden we in de periode mei tot december 2021 ongeveer 25 
vrijwilligers registreren en een nagenoeg gelijk aantal gasten.  
Bij verschijnen van dit verslag zijn dat er natuurlijk al heel veel meer. 
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Bijlage bij het jaarverslag 2021 
 
Jaarrekening 2021 (oprichtingsjaar) 

 
Vastgesteld door het bestuur van St. Fietsmaatjes Waddinxveen op 15 oktober 2022. 
 

Winst- en verliesrekening 2021 
 
x € 1  

Inkomsten 2021 

Donaties t.b.v. nieuwe duofietsen 24.000,00 

Donaties overig 8.347,68 

Bijdragen gasten 60,00 

TOTAAL ONTVANGSTEN  32.407,68 

Kosten  

Aanschaf duofietsen 19.975,82 

Kosten opstart 4.708,37 

Kosten marketing en promotie 224,46 

Verzekeringskosten 55,29 

Bankkosten 61,13 

TOTAAL KOSTEN 25.025,07 

TOTAAL RESULTAAT 7.382,61 

Reservering groot onderhoud 2.000,00 

TOTAAL NETTO RESULTAAT 5.382,61 

 
Toelichting op de winst- en verliesrekening 
 
Donaties t.b.v. duofietsen 
In 2021 werden donaties ontvangen van goede doelen organisaties en van bedrijven uit 
Waddinxveen. 
Hierdoor was het mogelijk om de eerste twee duofietsen aan te schaffen. 
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Donaties overig 
Deze zijn niet gebonden aan specifieke investeringen. Ontvangsten van: 

• Rabobank Clubsupport,  

• Fairtrade via WadCultureel,  

• Gemeente Waddinxveen - stimuleringsbijdrage vanuit het preventieakkoord,  

• Stichting platform sport spel en beweging. 

• Particuliere giften o.a. van gasten en vrienden van Fietsmaatjes Waddinxveen. 

 
Bijdrage gasten 
Gasten betalen € 20 voor een vijf-rittenkaart. Eén rit kost € 5. Als de kosten voor een gast een 
probleem zijn, wordt daarvoor een oplossing gezocht.  
 
Opstartkosten 

• Investering in het starterspakket van de v.o.f. Fietsmaatjes.nl.  

• De eerste aanschaf van gereedschap voor onderhoud. 

• Tussenschermen in verband met covid. 

 
Kosten marketing en promotie 
Het grootste gedeelte van de marketing en promotie is besteed aan het drukken van flyers en 
de aanschaf van banners.  
 
Verzekeringskosten 
De duofietsen zijn verzekerd bij ANWB. 
 
Bankkosten 
Dit betreft de kosten voor het voeren van een bankrekening bij de Rabobank en de kosten die 
Mollie berekent voor de internetbetalingen. 
 
Reservering groot onderhoud 
Aangezien de duofietsen na ongeveer vijf jaar toe zijn aan een grote onderhoudsbeurt (en 
vanwege mogelijke andere calamiteiten) is besloten om hiervoor een voorziening te vormen. 
 
 

Balans per 31 december 2021 (oprichtingsjaar) 
 

x € 1    

ACTIVA 31-12-2021  17-06-2021 

Vlottende activa    

Vooruitbetaalde posten 276,46  0,00 

Liquide middelen    

Rabobankrekening 10.746,10  0,00 

TOTAAL ACTIVA 11.022,56  0,00 
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PASSIVA 31-12-2021  17-06-2021 

Eigen vermogen    

Kapitaal 5.382,61  0,00 

Reserveringen    

Reservering (groot onderhoud) 2.000,00  0,00 

Kort vreemd vermogen    

Nog te betalen posten 3.639,95  0,00 

TOTAAL PASSIVA 11.022,56  0,00 

 
Toelichting Balans 
 
Vooruitbetaalde posten  
Betreft vooruitbetaalde fietsverzekering. 
 
Liquide middelen 
Betreft het saldo per ultimo 2021 van de Rabobankrekening. 
 
Eigen vermogen  
Betreft het resultaat van de verlies- en winstrekening over het startjaar 2021. 
 
Reservering 
Betreft een reservering voor toekomstig groot onderhoud. 
 
Overlopende posten 
Betreft nog te betalen posten, zoals bankkosten december en opstartkosten. 
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