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Het jaar zit er bijna weer op! 
2022, een jaar met vele gezichten, ook voor 
Fietsmaatjes Nuenen (FMN). Na de pandemie heeft 
FMN een mooie en beheerste groei mee mogen 
maken. De grootste groei vinden we in het aantal 
vrijwilligers en het aantal fietskilometers, vooral 
dankzij het prachtige weer en uiteraard de inzet van 
onze vrijwilligers! 
De toename in het aantal gasten is ook merkbaar en 
goed te managen door onze coördinatoren. De vloot 
hebben we zien uitbreiden met twee duofietsen en 
een rolstoelfiets. Onlangs is nog een zesde duofiets 
besteld. Om dit alles te kunnen financieren hebben 
we diverse fondsen kunnen aanboren welke op 
gracieuze wijze hun waardering uitten over onze 
inzet en naar onze Stichting. 
Nu is het moment aangebroken om ook 
organisatorisch de zaken goed aan te pakken: op  
stichtings-niveau maar ook op netwerk-niveau 
(regionaal en landelijk). Door alle hectiek in de 
afgelopen maanden zijn we hier niet aan 
toegekomen. 
Het jaar 2023 stappen wij in met volle vertrouwen! 
Ook hierin zullen uitdagingen zich aanmelden maar 
nogmaals, wij hebben de volste vertrouwen in onze 
vrijwilligers en in ons team.  
 
Namens dit team wensen wij iedereen prettige 
feestdagen en een goede start van het nieuwe 
jaar!  
       
             

Verloop aantal vrijwilligers en gasten 
Op 18 Januari 2022 telt de Stichting 69 vrijwilligers 
en 61 gasten. Gedurende het jaar lopen deze 
aantallen op naar 83 vrijwilligers en 98 gasten. De 
grote groei van het aantal gasten t.o.v. het aantal 
vrijwilligers heeft geleid tot aandacht voor het 
binnenhalen van extra vrijwilligers. Het actief zijn op 
diverse evenementen (bv. Het Landjuweel) heeft er 
toe geleid dat het aantal vrijwilligers op 28 November   

was gestegen tot 120. Het aantal gasten bleef gelijk; 
rond de 100 personen. 
 
 

Onze fietsen 
   

       
 

De groei heeft ertoe geleid dat extra fietsen moesten 
worden aangeschaft. Begin 2022 is besloten om over 
te gaan tot het bestellen van fiets 4. We sluiten 2022 
af met 5 (nummers 1 t/m 5) duofietsen. Een 6e 
(nummer 6) is inmiddels besteld). Tevens is een 
rolstoelfiets (voor het gemak nummer 9) aangeschaft. 

Onze fietsen zijn verzekerd voor diefstal bij 
de ENRA. Onlangs heeft deze verzekering de 
condities aangescherpt i.v.m. de toenemende 
diefstallen van elektrische fietsen. Extra toegevoegd 
is het gebruik van een tweede onafhankelijke 
kettingslot. Dit slot moet altijd gebruikt worden naast 
het op de fiets gemonteerde AXA-ringslot. Bij het 
onderweg op slot zetten van de fiets de fiets dus met 
het tweede slot vastleggen aan een boom o.i.d.. 
Graag jullie medewerking hiervoor. 

De fietsen zijn voorzien van nieuwe 
poncho’s voor de gasten. De zwarte poncho’s zijn 
voor de gasten en de gele voor de vrijwilligers. De 
rolstoelfiets heeft ook een plaid. 
 
Het aantal gereden km’s is flink toegenomen: in 2021 
is er een krappe 7000 km met 3 fietsen gereden. In 
2022 ruim 14.000 km met 5 fietsen! 
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Veel km’s betekent meer slijtage en dus meer 
onderhoud en de daarbij behorende kosten. Ook hier 
geldt, hoe ouder de fiets hoe hoger de kosten. 
Steeds vaker worden de fietsen preventief 
onderhouden. In overleg met de leverancier van de 
fietsen worden er preventieve onderhoudsplannen 
opgezet. 
 
 

Financiën 

             

 
 

Het aanschaffen van de fietsen en het uitvoeren van 
de onderhoudsplannen kosten uiteraard geld. Deze 
kosten worden gefinancierd door onze sponsoren en 
donateurs waarnaar wij continue op zoek zijn. We 
benaderen diverse instanties waar we aanvragen 
indienen en waar nodig presentaties geven. De 
resultaten hiervan zijn bemoedigend! Een belangrijke 
partner in deze is de Gemeente Nuenen. 
Ook krijgen we spontane donaties uit ons dorp.  
 

Multifunctionele ruimte 
 

                        
De ruimte welk door Helpt Elkander (HE) ons gratis 
ter beschikking is gesteld gaat opgezet worden als 

multifunctionele ruimte: naast het stallen en 
onderhouden van de fietsen zullen er voorzieningen 
getroffen worden om daar inschrijvingen, 
ontmoetingen en instructies te laten plaatsvinden, 
plaats voor overleg van vrijwilligers voor en na hun 
ritje. Dit is allemaal reeds doorgenomen met de 
eigenaar en prima bevonden. 
  

Organisatie aanpassingen  

 

            
 
- Op Stichting-niveau: 
Hoe ziet onze organisatie er nu eruit? 
 
Het dagelijks bestuur: 

Jan Zwaan, Voorzitter 
Mark Jansen, Penningmeester 
Martien Jansen, PR 
Huib Hardeman, Secretaris 
 

Het algemene bestuur: 
Vertegenwoordiger van elke werkgroep 
en het dagelijks bestuur 

 
Werkgroepen: 

 
De werkgroep coördinatoren bestaande uit Frans 
van Grotel, Hannie Hotterbeekx, Janet Smeulders en 
Rini Sanders. Dit team is onlangs versterkt door 
Karin Renders. 
 
De werkgroep fietsenbeheerders bestaande uit 
Peter Jansen en Leo Renders. Dit team wordt 
versterkt met een vrijwilliger die interesse hierin heeft 
getoond. Hij loopt een periode mee met Peter en 
Leo. 
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De werkgroep PR/communicatie is opgestart, 
bestaande uit Martien Jansen, Karin Verhagen en 
Huib Hardeman. 
 

-  Op Lokaal niveau: 
Regelmatig komen vragen van personen van buiten 
Nuenen binnen die als gast / vrijwilliger bij onze 
Stichting actief willen worden zijn. Ook worden we 
geconfronteerd door instanties om een mogelijke 
samenwerking onderling aan te gaan. Om die 
redenen zijn er binnen FMN initiatieven opgestart om 
in de omliggende dorpen en de stadsdelen van 
Eindhoven mensen te enthousiasmeren om door hen 
aldaar een Fietsmaatje op te richten. Positieve 
reacties komen op dit moment binnendruppelen. 
 
- Op  Landelijk niveau: 
Zoals al eerder vermeld is een Vereniging Lokale 
Fietsmaatjes Nederland opgericht. Een aantal 
werkgroepen zijn nu opgericht om gezamenlijk een 
signaal af te geven aan diverse instanties. Als 
voorbeelden te noemen de Fietsenleveranciers, het 
planningsysteem en andere services. 
 

Bezochte evenementen 2022 

  
• De Zonnebloemen bij de Roosdonck  

• Bloem en Tuin bij de Gulberg 

• Het Landjuweel bij de Molen 

• Oranjemarkt in Nuenen 

• Verhuizing van de dagbesteding van de Akkers         
naar het Leeflandgoed Opwetten 

 
 
 

Onze vrijwilligers bijeenkomsten 

                  
Zoals elke jaar organiseren FMN twee vrijwilligers-
avonden; één in het voorjaar en één in het najaar. In 
het voorjaar is deze vooral gericht op het verstrekken 
van informatie en de opening van het fietsseizoen. 
Tijdens de bijeenkomst in het najaar wordt naast een 
informatieoverdracht een extraatje geregeld in de 
vorm van een BBQ als waardering voor de inzet van 
onze vrijwilligers. Dit jaar vonden deze bijeenkomsten 
plaats in resp. de voetbalkantine van RKSV en in 
het Honkbal/Softbal paviljoen Nuenen. Dat dit 
initiatief enorm gewaardeerd wordt blijkt uit de grote 
opkomst. 
 
 

SamenFietsen 

                 
Het binnen FMN aanwezige planningsysteem 
“Samen Fietsen” is intensief gebruikt in het afgelopen 
jaar. Een keer heeft het ons in de steek gelaten maar 
dat is een incident. Zeer leuke en waardevolle 
informatie heeft het ons gebracht. Speciaal voor de 
Fiets-beheerders een onmisbaar gereedschap. Zij 
kunnen hiermee vervelende reparaties voorkomen 
door tijdig in te kunnen grijpen op basis van jullie 
informatie, gemeld in “Samen Fietsen”. Daarom is het 
belangrijk om deze evaluaties in te vullen. Dat het 
systeem verbeteringen nodig heeft is bij ons bekend 
en hier wordt aan gewerkt. 
     
Huib Hardeman, secretaris Fietsmaatjes Nuenen 
Tel.:   06 22776595  
Mail:  info@fietsmaatjesnuenen.nl 
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