Stichting Fietsmaatjes Nuenen jaarverslag 2021
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Voorwoord
Het bestuur presenteert u met genoegen de resultaten over het verslagjaar 2021.
De Stichting Fietsmaatjes Nuenen is opgericht op 13 februari 2020, echter door Corona waren
er 2020 vooral opstart activiteiten, zodat we voor het eerst over 2021 een volledig jaarverslag
maken.
Doelstelling en missie
De Stichting Fietsmaatjes Nuenen heeft als doelstelling mensen die nog graag willen fietsen,
maar dat zelfstandig niet meer kunnen, fietstochtjes aan te bieden op een duofiets met een
vrijwilliger (fietsmaatje). Hierbij bieden we onze gasten niet alleen de frisse buitenlucht, maar
ook een gezellig contact, een praatje en genieten van onze mooie dorpskernen
Fietsmaatjes Nuenen brengt vrijwilligers en deelnemers bij elkaar die samen fietsen op een
duofiets. De stichting heeft de ambitie om het gebruik van de duofietsen in de gemeente
Nuenen te bevorderen en te zorgen voor een enthousiast en deskundig team van vrijwilligers.
Fietsmaatjes Nuenen streeft ernaar met haar inzet het welzijn van mensen die niet (meer)
zelfstandig kunnen fietsen te bevorderen en door het fietsen een positieve bijdrage te leveren
aan de gezondheid van de deelnemer. Hiertoe is een meerjaren plan opgesteld.
Stichting Fietsmaatjes Nuenen
Huib Hardeman en Jan Zwaan hadden in 2019/2020 het idee te onderzoeken of er in de
gemeente Nuenen behoefte was aan een Fietsmaatjes. Nuenen is een vergrijzende gemeente
met relatief veel nog zelfstandig wonende ouderen. Ook is er een hechte gemeenschap met
veel organisaties en vrijwilligers. Dus gingen ze ervoor. Samen hebben ze Fietsmaatjes
Nederland gecontacteerd, een groep enthousiaste vrijwilligers gevonden en de Stichting
Fietsmaatje Nuenen opgericht, deze beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.
De Stichting Fietsmaatjes Nuenen is opgericht op 13 februari 2020. We hadden ons tot doel
gesteld om in mei 2020 op te starten. Geplaagd door het Corona virus hebben we besloten de
reeds bestelde duofiets on hold te zetten, in afwachting van verdere ontwikkelingen m.b.t. dit

virus. Al snel werd het spatscherm (“kuchscherm”) ontwikkeld en veiligheidsprotocollen
opgesteld. Dit was voor ons de reden om toch voorzichtig te gaan opstarten in het tweede helft
van 2020 en daarmee ook de nodige ervaringen op te doen met de fiets, de vrijwilligers en de
gasten en de benodigde organisatie daar om heen.
Organisatie
De bestuurders zijn vrijwilligers en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor de
stichting. Het bestuur bestaat uit zes personen in de volgende bestuurlijke verdeling.
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Tevens is er een vertrouwenspersoon en een kascontrolecommissie aangesteld.
Coördinatoren
Naast het bestuurslid coördinatie Frans van Grotel zijn er 2 coördinatoren Janette Smeulders
en Hannie Hotterbeekx, die elk een deel van de gasten en vrijwilligers begeleiden.
De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor intake en begeleiding van de gasten en de
vrijwilligers plus het softwarepakket SamenFietsen.
Vrijwilligers
In 2020 waren er al 28 vrijwilligers aangemeld. In 2021 zijn hier 33 bijgekomen en afgehaakt
is 50 vrijwilligers per eind 2021. Voor de vrijwilligers is een VOG noodzakelijk welke gratis
door de gemeente Nuenen verzorgd wordt. De vrijwilligers vallen automatisch onder de
vrijwilligersverzekering van de gemeente Nuenen.
Gasten
Gasten waren er 6 aangemeld in 2020, in 2021 48 erbij en 7 eraf is 47 gasten per eind 2021.
Fietsen
De eerste duofiets is aangeschaft in 2020 als voorloopfiets met ondersteuning van de fabrikant
Van Raam. De tweede duofiets is aangeschaft in 2021. Tevens kwam er een fiets beschikbaar
via de gemeente Nuenen (ex-WMO) welke aangepast werd naar Fietsmaatjes standaard. Per
eind 2021 waren er dus 3 duofietsen beschikbaar.
Fietsen beheer en stalling
Het bestuurslid Fietsbeheerder doet samen met vrijwilliger Leo Renders het 1e lijns
onderhoud van de duo-fietsen en coördineert het 2e lijns onderhoud via de lokale
fietsenmaker Rubino. Tevens zijn ze verantwoordelijk voor de stalling van de duo-fietsen in
de loods van Helpt Elkander in het centrum van Nuenen en instructie aan de vrijwilligers over
het gebruik van de fiets en de accu’s.
Fondsenwerving
Het bestuurslid PR/fondsenwerving doet samen met de overige bestuursleden de
fondsenwerving. Dotaties zijn ontvangen van onder andere goede doelen organisaties als het
Oranjefonds ; de Coöperatie DELA ; de VDL Foundation ; Lions ; NH1816 en de gemeente
Nuenen. Daarnaast vele bijdragen van lokale ondernemers en particulieren.

Publiciteit
Het bestuurslid PR/fondsenwerving doet samen met de secretaris en de voorzitter de
promotie. Naast vele persoonlijke contacten is dit ook publiciteit middels persberichten,
website, folders en voorlichtingen bijeenkomsten.
Vanaf de start zijn er goede en intensieve contacten met de gemeente, met lokale organisaties
die (deels) dezelfde doelgroep bereiken en met Fietsmaatjes NL.
Activiteiten
In 2021 heeft het bestuur en de coördinatoren meermaals vergaderd. Deels digitaal en deels
fysiek. Daarnaast is er heeft er regelmatig mail en telefoonoverleg plaats gevonden.
Op 2 april 2021 was de formele start bij de stalling door de wethouder Ralph Stultiens
Op 4 juli 2021 was er een fondsenwerving door de lokale Lions
Op 2 oktober was er een vrijwilligers bijeenkomst met een hoge opkomst
Op 3 december mochten we een mooie cheque van NH1816 ontvangen
Financieel verslag
De balans en verlies- en winstrekening over 2021 is gepubliceerd op de website. Het Eigen
Vermogen van Stichting Fietsmaatjes Nuenen per 31-12-2021 bedraagt 38.889 euro. De
liquide middelen per 31-12-2021 bedragen 16.747 euro. Uit dit bedrag hebben we begin 2022
duofiets 4 aangekocht voor 11.600 euro.
Stichting fietsmaatjes Nuenen is recent opgericht in 2020 en heeft de eerste 1,5 jaar relatief
weinig kosten gemaakt. De komende jaren verwachten we een structureel tekort op de
exploitatie van 16.000,- euro per jaar. Dit betreffen jaarlijkse kosten (afschrijving, onderhoud
en overig) die niet gedekt kunnen worden met bijdrages die we aan gasten vragen.
Op 7 juni 2022 heeft de kascommissie decharge verleend aan de penningmeester en het
bestuur voor het gevoerde financiële beleid. De leden H.Mols en M.Nieuwlaat hebben
verklaard dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het
vermogen per 31-12-2021 alsmede het resultaat over 2021.
Vooruitblik 2022
Conform het meerjarenplan willen we groeien naar 100 vrijwilligers en 100 gasten met 4 tot 5
duofietsen en een rolstoelfiets. De groei gaat sneller dan verwacht en in 2022 zal duofiets vier
aangeschaft en ingezet worden plus een rolstoelfiets. Tevens zal er aandacht zijn voor een
meer jaren begroting met reserves van jaarlijkse kosten waarbij vooral de onderhoudskosten
en vervanging accu’s een structurele dekking moet zijn om de continuïteit te waarborgen. Met
sponsoring en giften proberen we jaarlijks een verwacht tekort van 16.000 euro te dekken.

