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Inleiding  

 
Fietsmaatjes Nuenen is bedoeld voor mensen die graag fietsen, maar dit niet meer alleen 
willen of kunnen. Dit kunnen ouderen, mensen met een beperking of tijdelijke blessure zijn. 
Zij, de “gasten”, fietsen samen met een vrijwilliger op een duofiets met een elektrische 
trapondersteuning. De vrijwilliger stuurt en de gast kan meetrappen in zijn eigen tempo als hij 
dat wil. Het doel van Fietsmaatjes Nuenen is om uiteindelijk in een aantal kernen in Nuenen 
een (of meer)  duofiets(en) te plaatsen en per kern zowel vrijwilligers als gasten te werven en 
hen te matchen om samen te fietsen. Middels contributies en donaties, schenkingen en 
subsidies wil Fietsmaatjes Nuenen dit doel bereiken. Gestart zal worden in het Centrum van 
de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
De gemeente telt circa 23.186 inwoners en 10.086 huishoudens en is verdeeld over 3 kernen 
(Nuenen 23.186, Gerwen 2.055 en Nederwetten 850). 
De gemeente is de meest vergrijsde gemeente van Brabant en bijna 6.000 inwoners zijn 65 of 
ouder. Hiermee stijgt ook het aantal inwoners met dementie. 

Termijn beleidsplan 
 
Dit beleidsplan is opgesteld voor een termijn van drie jaar. In het eerste jaar 2020 wil 
Fietsmaatjes Nuenen twee duofietsen operationeel hebben. In de jaren daaropvolgend is het 
voornemen elk jaar minimaal een additionele duofiets in gebruik te nemen en zo te groeien 
naar 5-6 duofietsen, 100 gasten en 150 vrijwilligers. 
 

Missie, visie en strategie 
 
Een groep van zeven vrijwilligers is gestart met de oprichting van Fietsmaatjes Nuenen. Het 
concept van Fietsmaatjes.NL is hierbij gevolgd. Enthousiast geworden door de presentatie van 
Fietsmaatjes.NL hebben de zeven vrijwilligers zich voorgenomen om zich in te zetten om in 
de gemeente Nuenen een soortgelijke zelfstandige stichting op te zetten om ouderen en 
mensen met een beperking de mogelijkheid aan te bieden om te genieten van een periodieke 
fietstocht. In eerste instantie “gasten” die zelfstandig thuis wonen direct (via media) en 
indirect (via ouderenadviseurs en praktijkondersteuners). 
In tweede instantie “gasten” uit een lokale zorginstelling via contacten/afspraken per 
zorginstelling. 
Vrijwilligers worden door de stichting getraind en dienen in het bezit te zijn van een VOG. 
De stichting koppelt een vrijwilliger aan een gast met de bedoeling dat dit maatjes worden die 
regelmatig samen fietsen. 
 
Statutaire doelstelling 
De statutaire doelstelling van de stichting Fietsmaatjes Nuenen is het mogelijk maken dat 
mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen kunnen fietsen met een 
fietsmaatje op een duofiets. 
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Strategie 
Fietsmaatjes Nuenen zal starten vanuit het centrum van Nuenen met twee duofietsen waar per 
duofiets rond de twintig gasten en twintig vrijwilligers voor gematched gaan worden.. 
Financiële middelen worden geworven middels subsidie aanvragen, donatie aanvragen bij 
fondsen en bedrijven en donaties van particulieren. Na het verkrijgen van kennis en ervaring 
zal stapsgewijs uitgebreid worden naar de overige kernen in Nuenen De uitbreiding naar 
meerdere wijken en meerdere duofietsen zal gecontroleerd uitgevoerd worden. Dit om pieken 
in de financiering en het onderhoud van de duofietsen te voorkomen, met name op het oog 
van vervanging van de duofietsen in de toekomst. Zo wordt de druk op het werven van 
fondsen gespreid en de continuïteit bevorderd. 
 
Huidige situatie 
Fietsmaatjes Nuenen is eind 2019 opgericht met een kernteam van zeven vrijwilligers. Drie 
hiervan zijn leden van het bestuur van de stichting, die is opgericht  13 januari 2020, en 
bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er de volgende 
rollen ingevuld. Een technische commissie voor het onderhoud van de duofietsen. De 
technische commissie is tevens verantwoordelijk voor de stalling van de duofietsen. De 
coördinatoren  gaan zich bezighouden met het “matchen” van de gasten en de vrijwilligers. 
Voor de vrijwilligers is een VOG noodzakelijk welke gratis door de gemeente Nuenen 
verzorgt wordt. De vrijwilligers vallen automatisch onder de vrijwilligersverzekering van de 
gemeente Nuenen. Er is een vrijwilliger gevonden die zich bezighoudt met promotie en 
communicatie. Tevens wordt er vanuit het kernteam een ‘toezichthouder persoonsinformatie’, 
een vertrouwenspersoon en een kascontrolecommissie aangesteld. Vanaf de start zijn er goede 
en intensieve contacten met de gemeente, met lokale organisaties die (deels) de zelfde 
doelgroep bereiken en met Fietsmaatjes.NL. 
 
Activiteiten van de organisatie 
Voor de komende jaren heeft Fietsmaatjes Nuenen de volgende werkdoelen. Op het gebied 
van beleid wordt een vrijwilligersbeleid, een privacybeleid en een sponsorbeleid opgesteld en 
goedgekeurd. Deze zullen up-to-date gehouden worden en indien nodig bijgewerkt worden. 
Een eerste versie van een communicatiebeleid is opgesteld en zal afgerond en goedgekeurd 
worden. Deze beleidsplannen worden gepubliceerd op de website van Fietsmaatjes Nuenen. 
Op op te starten zoeken donaties en subsidies om twee duofietsen in gebruik te nemen. Er 
staan voor de komende jaren meerdere aanvragen gepland en de sponsorcommissie zal zich 
bezig gaan houden met het onderzoeken naar nieuwe geschikte aanvragen en andere vormen 
van fondsen werven. Het budget van Fietsmaatjes Nuenen is volledig afhankelijk van 
contributies en donaties, schenkingen en subsidies. Het werven van middelen zal een continu 
proces blijven gedurende het bestaan van Fietsmaatjes Nuenen. Voorbereidingen worden 
inmiddels getroffen voor de werving van gasten en vrijwilligers. Na het werven en matchen 
zullen fietstochten gepland worden via het planningsysteem ‘SamenFietsen’1. De benodigde 
coördinatoren worden aangesteld. Daarnaast zal de technische commissie de stalling locatie 
geschikt maken voor de duofietsen. Op korte termijn zullen de eerste twee duofietsen geleend 
cq. aangeschaft worden zodat in het voorjaar van 2020 de eerste fietstochten plaats kunnen 
vinden. Ook zullen diverse noodzakelijke verzekeringen afgesloten worden. Het kernteam zal 
                                                           
1
 www.samenfietsen.nl 
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zich vervolgens bezig houden met de keuze voor een volgende wijk in Nuenen om het 
Fietsmaatjes concept verder uit te rollen. 

 
 
 
 
 
 

Organisatie 
 
Stichting Fietsmaatje Nuenen 
KvK-nummer  77337956 
RSIN   860976129 
Postadres  Alfons Blommelaan 13, 5671 EG  Nuenen 
Telefoonnummer 06-22776595 
Domeinnaam  www.fietsmaatjesNuenen.nl 
E-mailadres  info@fietsmaatjesNuenen.nl 
 
 

Bestuur  

 
De Stichting Fietsmaatje Nuenen beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De 
bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. Zij hebben 
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
Het bestuur bestaat uit zes personen in de volgende rolverdeling. 
Jan Zwaan  Den Haak 1, 5673 PP  Nuenen,  Voorzitter 
Huib Hardeman A. Blommelaan 13, 5671 EG Nuenen  Secretaris 
Mark Jansen  Clemensakker 5, 5671 LL Nuenen   Penningmeester 
Frans van Grotel Populierenhof 13, 5671 BH Nuenen  Coördinator 
Peter Jansen  Constatijnstraat 12, 5671 XE Nuenen Fietsbeheerder 
Martien Jansen De Geer 7A, 5674 NG Nuenen  PR/Fondswerving 
 
 

Financiën  

 
Een begroting voor de komende drie jaar dient te worden opgesteld bij dit beleidsplan. 

 
Het werven van gelden  
Financiële middelen worden geworven middels subsidie aanvragen, donatie aanvragen bij 
fondsen en bedrijven en donaties van particulieren. Het werven van deze middelen zal een 
continu proces blijven gedurende het bestaan van Fietsmaatjes Nuenen. Door gecontroleerd te 
groeien en de aanschaf en latere vervanging van de duofietsen te spreiden over de komende 
jaren worden pieken in de benodigde financiering voorkomen en hierdoor de continuïteit van 
Fietsmaatjes Nuenen bevorderd. Aanvragen voor middelen zullen onderverdeeld worden in 
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specifieke aanvragen voor de financiering van de aanschaf van een duofiets en in specifieke 
aanvragen voor onderhoud van de duofietsen en lopende kosten van de stichting. 
Aan de gasten wordt een kleine bijdrage gevraagd ten behoeve van onderhoud etc. welke niet 
kostendekkend is. 

 
Beheer en besteding van het vermogen  
Het vermogen van de stichting zal opgebouwd en gebruikt worden voor de aanschaf, beheer 
en onderhoud van de duofietsen. Onder beheer van de duofietsen valt de verzekering en het in 
gebruik hebben van het planningsysteem SamenFietsen voor het inroosteren van de 
duofietsen. Daarnaast is een budget gecreëerd voor promotie en communicatie en voor vaste 
lasten als bankkosten en aansprakelijkheidsverzekeringen. Bij ontbinding van de stichting zal 
het batig saldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een 
soortgelijke doelstelling. In het jaarverslag zullen de werkelijke inkomsten en uitgaven 
worden gerapporteerd. Een kascontrolecommissie zal toezien op de jaarlijkse controle van de 
financiën. 


