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Beste geïnteresseerden,

Het bestuur:

Hierbij de eerste nieuwsbrief van stichting FietsmaatjesNuenen. Wij streven ernaar om regelmatig een
nieuwsbrief te kunnen uitbrengen. Deze wordt U digitaal
verzonden. Hiermee worden onze fietsmaatjes* op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de
stichting en daarmee ook de betrokkenheid. Wij wensen
jullie veel leesplezier.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende
personen:

*Fietsmaatjes, een vrijwilliger en een gast, maken samen heerlijke
fietstochten op een Duo-fiets met elektrische trapondersteuning. Onze
gasten kunnen niet meer zelfstandig fietsen; met hun fietsmaatje
kunnen zij samen fietsen! Samen hebben de fietsmaatjes gezellig
contact, genieten van hun eigen omgeving en zijn gezond in beweging.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
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Frans is naast z’n bestuursfunctie verantwoordelijk voor het “screenen” van de
vrijwilligers ( degene die fietsen) en de gasten
(degene die meefietsen). In de nabije toekomst
wordt een tweede coördinator verwacht met een
meer medische/sociale achtergrond. Zij gaat
zich richten met name op de intake van gasten.
Tevens verzorgen zij ook het inplannen van de
fietsen
Peter is naast z’n bestuursfunctie
verantwoordelijk als technisch beheerder voor
de aanschaf en beheer van Duo-fietsen. Dit doet
Peter samen met Leo Renders.

Ontstaan Fietsmaatjesnuenen.nl
Stichting FietsmaatjesNuenen is ontstaan uit een
toevallig contact met Fietsmaatjes uit Warmond. Door
Jan Burgmeijer, een van de oprichters, werden wij
geënthousiasmeerd. Fietsmaatjes is 13 jaren geleden
opgericht (zie www.fietsmaatjes.nl). Daar dit initiatief
zeer succesvol bleek te zijn, zijn de oprichters een
campagne opgestart om in Nederland mensen te
enthousiasmeren om in hun omgeving een soortgelijk
initiatief op te starten, gefaciliteerd door Fietsmaatjes ,
het “moederbedrijf”. Na inventarisatie binnen onze
Nuenense vriendenclub bleek al snel dat er veel
interesse was hierin en kon een zevenhoofdig bestuur
binnen een korte tijd samengesteld worden. Enkele
weken daarna (13 Februari jl.) werd de stichting
opgericht via notarisbureau Marks Wachters.
Hoe voortvarend dit bestuur hierna doorgepakt heeft
kunt U lezen op de website en in de aan Nuenen
gelieerde media .

Martien is naast z’n bestuursfunctie verantwoordelijk voor alles wat te doen heeft met
publiciteit en sponsoring
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Waarom dit initiatief?
Circa 12% van de bevolking zijn mensen met een
beperking in bewegen, horen, zien of cognitie. Ze
missen daardoor soms beweging, zinvolle contacten,
zingevende activiteiten, zijn soms eenzaam en hebben
soms een negatief zelfbeeld. Ook hebben zij soms
overbelaste mantelzorgers. Daarnaast zijn er vitale en
sociaal bewuste mensen die als vrijwilliger een gezonde,
gezellige en zingevende vrijetijdsbesteding zoeken.
We beginnen binnen onze gemeente Nuenen op
wijkniveau en hopelijk kunnen we in de loop van de
komende jaren de hele gemeente (Nuenen, Gerwen en
Nederwetten ) gaan bedienen.
De doelstelling van FietsmaatjesNuenen is aan mensen
die graag fietsen, maar dit niet meer alleen willen of
kunnen, fietstochten aan te bieden met een maatje. Zij
fietsen samen op een duofiets met een elektrische
trapondersteuning. Hierdoor komen de maatjes buiten in
hun eigen omgeving, zijn in beweging en hebben sociaal
contact.
Huidige situatie aangaande dit initiatief:
Tot begin Maart waren alle acties binnen de stichting
gericht om begin Mei 2020 te kunnen starten met de
eerste fietstochtjes. Alles liep vlekkeloos ; we kregen alle
medewerking van de Gemeente Nuenen, stalling via
Helpt Elkander, de aanmeldingen van vrijwilligers en
gasten. Zelfs de eerste twee Duo-fietsen waren al
besteld! Een extra duwtje in de rug kregen we via het
Tv-programma Blauw Bloed, waarin Koning Willem
Alexander een bezoek bracht aan Fietsmaatjes
Teylingen om zijn waardering uit te spreken voor dit
initiatief

Alles liep op rolletjes totdat we werden
geconfronteerd met het COVID-19 virus en de
daaruit voortvloeiende 1,5 meter economie. We
hebben helaas moeten besluiten om een aantal
acties uit te stellen tot begin van het volgend
jaar waaronder ook de bestelling van de Duofietsen. De bestelling hebben we uitgesteld.
De komende periode willen we gaan gebruiken
om Nuenen ca te informeren over onze
aanwezigheid en tevens een aantal landelijke
sponsoren aan te schrijven. Via de media gaan
we ook een oproep doen voor gasten en
vrijwilligers om zich aan te melden.
Hoe nu verder ???
Nog steeds zijn we verdomd gemotiveerd en
doen ons stinkende best om alles op de rit te
krijgen!! We krijgen hele leuke reacties op de
eerste persberichten in het ED, Rond de Linde
en de Nuenense krant.
We gaan ons zeker presenteren op het LON.
Via de website hebben wij de eerste
aanmeldingen voor vrijwilligers gekregen en
tevens geïnteresseerden voor onze nieuwsbrief.
Het moge duidelijk zijn dat bij een opstart meer
handjes nodig zijn, dus zegt het voort !
Daar dit initiatief als een stichting opereert en
dus zonder winstoogmerk, zijn wij afhankelijk
van giften van sponsoren en donateurs.
Landelijke en locale instanties worden door ons
gecontacteerd. Voor de particuliere donateurs
hebben wij als stichting de ANBI-status
aangevraagd en ontvangen. Deze staat vermeld
op onze website alsmede de rekeningnummer
waarop de donaties kunnen worden gestort.

Tot zover onze eerste nieuwsbrief. Wij hopen
dat dit deze U een globale indruk geeft wie we
zijn, wat we doen en dat we er nog steeds
zijn!! In de komende maanden zullen wij U op
de hoogte houden van onze vorderingen.

.
Onlangs is ook onze website gelanceerd :
www.fietsmaatjesnuenen.nl.

Alvast bedankt en tot later.
Namens het bestuur.
Huib Hardeman, secretaris FietsmaatjesNuenen
Tel.: 06 22776595
Mail: info@fietsmaatjesnuenen.nl

