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Beste Fietsmaatje, 
 
Hierbij alweer onze derde nieuwsbrief. 
 
De winter laten we achter ons, de lente biedt zich aan. 
Helaas is de pandemie nog steeds onder ons! 
Wel tekenen zich positieve zaken af aangaande de 
coronacrisis, vooral de vaccinaties. Hopelijk gaan deze 
ons brengen waar we smachtend naar uit kijken “weer een 
beetje terug naar het “normale”.” 
Wij gebruiken deze tijd nog steeds om het moment van 
starten te vergemakkelijken. Daarbij hebben ook wij last 
van de gestelde maatregelen die bij de verschillende 
initiatieven erg lastig zijn, maar wij zien het nog steeds 
zitten!! 
  
 
Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 
 
● Situatie betreft sponsoring 
● Duofiets nummer 2  
● Officiële start van ons fietsseizoen 2021 
● Vrijwilligers en Gasten 
● Onze stalling van de fietsen 
● Hoe verder ? 
 
 
 
 Sponsoring: 
 
Het bestuur heeft veel inspanningen verricht om het  doel 
van het vergaren van de benodigde financiële middelen te 
bereiken. En dat is gelukt. De inspanningen hebben 
geresulteerd in het hebben van voldoende middelen die 
ons de mogelijkheid geven om de doelstellingen van de 
stichting veilig te stellen. Donaties van het o.a. 
Oranjefonds, de Rabobank, DELA en diverse andere 
ondernemingen die overduidelijk  enthousiast zijn om dit 
initiatief rijkelijk te ondersteunen. De gemeente Nuenen 
heeft geholpen met de opstart van de activiteit en fors 
bijgedragen aan een tweede fiets. Ook heeft VDL-
Foundation  haar maatschappelijke verantwoordelijk 
getoond en een complete fiets geschonken, inclusief 
opstart en operationele kosten voor het eerste jaar ! 
Daarnaast hebben enkele dorpsgenoten bijgedragen aan 
dit prachtige initiatief. Iedereen nogmaals hartelijk 
bedankt!! 
 
 

 
 
Duofiets nummer 2 
 
Zoals reeds vermeld is door de gemeente Nuenen een 
tweede fiets geschonken. Deze fiets was via de WMO 
geïndiceerd aan een familie in Nuenen. Door  
omstandigheden is deze fiets in overleg met de familie 
door de gemeente overgenomen en geschonken aan 
Fietsmaatjes Nuenen waarbij ook Welzorg haar steentje 
heeft bijgedragen. Alle partijen die hierbij een bijdrage 
hebben geleverd zijn wij ontzettend dankbaar. Na enige 
aanpassingen is ook deze duofiets ingezet binnen de 
stichting. SUPER!! 
 
  

 

   
 

                          
Start Fietsseizoen 2021. 
 
Vrijdag 2 april is het eindelijk het fietsseizoen officieel van 
start gegaan. 
Bij de lokale brandweer, heeft de officiële start 
plaatsgevonden in het bijzijn van de lokale media en 
wethouder Ralf Stultiëns van de gemeente Nuenen. Na 
enige formaliteiten was het moment aangebroken dat de 
twee duofietsen, elk bemand door een vrijwilliger en gast, 
met de eerste ritten startten. De ritten werden door de 
media gevolgd waarbij onderweg mooie plaatjes zijn 
geschoten. 
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Als stichtingsbestuur zijn wij blij dat, na veel werk en 
tegenslagen (corona), de ritten zijn gestart. Het zal nog 
enige tijd in beslag nemen voordat we helemaal op de rit 
zijn. Belangrijk is dat Fietsmaatjes Nuenen nu reeds 
zichtbaar aanwezig is met haar duofietsen in het 
Nuenense en haar omgeving. 
 
 
Status omtrent onze vrijwilligers en Gasten 
 
Wij hebben momenteel ongeveer 55 vrijwilligers en 20 
gasten in ons bestand. Met de vrijwilligers zijn de 
proefritten bijna in het geheel afgehandeld. Na de 
publicaties in de media van de officiële start, hebben 
wederom een aantal vrijwilligers en gasten zich 
aangemeld. Ook wanneer het vaccineren de komende 
weken haar beslag gaat krijgen, verwachten we wederom 
extra aanmeldingen. De gesprekken met de vrijwilligers 
waarin o.a. een samenwerking-overeenkomst wordt 
besproken en overeengekomen, komen langzaam op 
gang. Ook de intakegesprekken worden afgenomen. De 
coördinatoren worden ook hierin beperkt door de huidige 
coronamaatregelen. Al met al, we gaan er komen !! 
 
 
Onze stalling van de fietsen. 
 
Deze is deels al ingericht voor zover mogelijk is. 
Helpt Elkander, die ons deze ruimte ter beschikking heeft 
gesteld, gaat de inrichting herzien waardoor er  nog meer 
ruimte vrijkomt voor  Fietsmaatjes Nuenen. Wij hebben  
een (door Peter van de Leegte geschonken) kantoorkast 
ingericht als oplaadstation voor de diverse accu’s.    
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons Laadstation 
 
 
 
Hoe verder ??? 
 
De fietsen worden volledig ingezet, enerzijds om met onze 
vrijwilligers te gaan proeffietsen anderzijds te gaan fietsen 
met de eerste gasten die de intakegesprekken hebben 
gehad. 
  
Het planningsprogramma Samen Fietsen wordt gevuld 
met de benodigde gegevens en er komt een mogelijkheid 
om via IDEAL de  betalingen te doen door de gasten. 
 
Tot zover onze derde  nieuwsbrief. In de komende 
maanden zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van 
onze vorderingen .Houd ook onze website in de gaten. 
 
Alvast bedankt en tot later. 
Namens het bestuur. 
Huib Hardeman, secretaris FietsmaatjesNuenen 
Tel.:   06 22776595  
Mail:  info@fietsmaatjesnuenen.nl 


