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Doelstelling Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop 
De Stichting heeft ten doel het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of 
willen fietsen, samen te laten fietsen met een vrijwilliger (fietsmaatje) op een duofiets. Bijvoorbeeld 
voor ouderen, licht gehandicapten of mensen met een tijdelijke blessure.  
Maar ook voor mensen die het gewoon gezellig vinden om samen met een fietsmaatje een tochtje te 
maken. Het doel is om de deelnemers fietstochten van circa 1 - 3 uur aan te bieden op een duofiets 
met elektrische trapondersteuning, met de mogelijkheid om zelf mee te trappen, en zittende naast 
een fietsmaatje die trapt en stuurt. Met deze wekelijkse of 2-wekelijks fietstochten wordt het 
isolement van de deelnemer doorbroken en ontstaan er unieke contacten. Deelnemers blijven op 
deze manier betrokken bij de samenleving. Ook worden ze in de gelegenheid gesteld om op een 
ontspannen manier te bewegen in de buitenlucht wat hun gezondheid ten goede komt.  

Plan van aanpak 
Dit fietsmaatjesproject wordt opgestart met als doel om in de gemeente Nieuwkoop een lokale 
organisatie van vrijwilligers en deelnemers op te zetten, stallingplaatsen te realiseren en duofietsen 
aan te schaffen. De planning is om in het voorjaar 2020 van start te gaan met 2 duofietsen in de 
dorpskern Nieuwkoop.  Als blijkt dat er veel deelnemers zijn, en dit draait goed, dan gaan wij vanaf 
medio 2022 kijken naar de mogelijkheden in omliggende dorpen binnen de gemeente zoals 
bijvoorbeeld Nieuwveen - Ter Aar - Zevenhoven etc.  
Ten aanzien van het werven van vrijwilligers als van deelnemers kan er samengewerkt worden met 
lokale organisaties op maatschappelijk gebied zoals: "Beijzonder Welkom", De Zonnebloem, KBO, 
50+Club, Ipse de Bruggen, plaatselijke kerken, fysiotherapeuten, huisartsen en andere lokale 
organisaties. 
Fietsmaatjes Nieuwkoop is ontstaan als nieuw initiatief binnen de Vrienden van Aar en Amstel. Daar 
zagen we de bestaande Fietsmaatjes organisaties in de regio, zoals in Kaag en Braassem, Leiderdorp, 
Leiden, Zoeterwoude en Teylingen. Besloten is om niet zelf ´het wiel opnieuw uit de vinden´, maar 
om de steun in te roepen van de sociale onderneming Fietsmaatjes.NL (https://fietmaatjes.nl). Zij 
bieden een startpakket aan met naam, logo, twee trainingsdagen, adviezen en digitale voorbeeld 
documenten. De trainingsdagen zijn inmiddels doorlopen en de stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop is 
inmiddels opgericht. Het team van de stichting bestaat momenteel uit 5 personen en zal naar 
behoefte worden uitgebreid. De functies in het bestuur zijn ingevuld. 

Verder is door ons inspiratie opgedaan bij het goed functionerende fietsmaatjesproject in Kaag en 
Braassem. Ervaring en kennis door hen opgedaan wordt, zo nodig, beschikbaar gesteld ten behoeve 
van Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop. Het eerste jaar streven we naar een deelname van 20 gasten 
en 20 vrijwilligers van de kern Nieuwkoop, wat kan uitgroeien naar 30/40 gasten en 30/40 
vrijwilligers. Het is de bedoeling dat in de loop van de tijd dit project zich, indien mogelijk, uitstrekt 
tot alle kernen binnen de gemeente Nieuwkoop.  

Begroting van de projectinvestering 
Wij hebben een vergelijking gemaakt tussen een 2-tal verschillende leveranciers van duofietsen, dit 
zijn firma 'Van Raam' en 'Huka'. Hierbij gaat onze voorkeur uit naar de duofiets  FUN2GO van de 
firma Van Raam uit Varsseveld. Dit is de meest robuuste en comfortabele duofiets op de markt met 
alle gewenste accessoires. De accessoires zijn van belang om met ouderen, gehandicapten en zware 
mensen veilig te kunnen fietsen. De elektrische trapondersteuning is nodig, omdat zelfs bij het 
meetrappen door de deelnemer anders te veel kracht wordt gevraagd van de vrijwilliger, waardoor 
er dan maar een beperkt aantal vrijwilligers kunnen meedoen. Door te kiezen voor deze fiets wordt 
verwacht dat deelnemers en vrijwilligers optimaal comfort zullen ervaren en dat kosten voor beheer 
en problemen door technische uitval van de fiets minimaal zullen zijn. Dit laatste is van groot belang, 
omdat verwacht wordt dat de fiets intensief gebruikt zal worden.  
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De aanschafkosten van bovengenoemde duofiets wordt geraamd op € 11.500. 
Naast de duofiets is een aantal accessoires nodig, zoals veiligheidshesjes, fietstas, poncho's, 
thermosflesjes, EHBO kit. Hiervoor wordt een post van € 150,- gereserveerd. Verder is er € 670,- 
nodig voor communicatiekosten (o.a. flyers, website maken/domeinnaam website registreren). De 
fiets zullen we voor 60 maanden verzekeren (casco, hulp en diefstal) wat mogelijk zo'n € 650,- zal 
bedragen. Daarbij komen er nog de jaarlijkse stallingkosten, ± € 400,- (inclusief stroomkosten).  
Daar wij willen starten met 2 duofietsen zal de financieringsbehoefte voor dit project totaal € 
29.400,- bedragen. 

Begroting 

Item Prijs 

2 duofietsen 
€ 23.000,- 

2x fietsverzekering (3 jaar casco + diefstal) € 1.300,- 

Accessoires € 300,- 

Communicatie (domeinnaam, website, flyers) € 670,- 

Stallingskosten € 400,- 

Startpakket Fietsmaatjes.NL € 3.730,- 

Totaal € 29.400 

Dekking 

Sponsor Bedrag Status 

Vrienden van Aar en Amstel € 10.000,- Toegezegd 

Rabobank Stimuleringsfonds € 3.000,- Nog aan te vragen 

Rotary Nieuwkoop € 2.200,- Aanvraag ingediend 

Lions Nieuwkoop € 2.200,- Nog aan te vragen 

Stichting Zorg en Zekerheid € 12.000,- Aanvraag ingediend 15-07-2019, 
september 2019 toegezegd 

Totaal € 29.400,-  

 

Behalve voor fondsen en instellingen willen we ook aantrekkelijk zijn voor particulieren die ons 

middels een schenking of legaat willen steunen. Daartoe is het van groot belang dat Fietsmaatjes 

Nieuwkoop de ANBI-status krijgt. Het geld zal hoofdzakelijk worden besteed aan de aanschaf en 

onderhoud van fietsen. Overige kosten zullen bestaan uit PR, verzekering fietsen, website en online 

rooster.  

Een relatief kleine geldstroom zal bestaan uit de eigen bijdragen van de gast. Vooralsnog is deze 

bepaald op € 5,- per enkele rit van ca. drie uur.  In navolging van andere Fietsmaatjes, gaan wij ook 

10-rittenkaarten met gereduceerd tarief van €3, - verkopen die waar mogelijk met internetbankieren 

betaald worden, zodat het aantal transacties beperkt blijft en de verwerking eenvoudig. Geld dat nog 

niet besteed is en rendementen op vermogen worden toegevoegd aan de reserves en uiteindelijk 

worden besteed aan het realiseren van de doelstelling, het algemeen nut. Bij ontbinding van de 

stichting zal het batig saldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling 

met een soortgelijke doelstelling.  
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Financiering 
- Aanvraag is ingediend en toegezegd bij Vrienden van Aar en Amstel. 
- Aanvraag ingediend bij Zorg en Zekerheid; september 2019 schriftelijke toezegging. 
- Wij gaan een aanvraag indienen bij de Lionsclub Nieuwkoop/Rotary Nieuwkoop/Rabobank  
  Stimuleringsfonds, etc.  
- Oprichten van de stichting is gesponsord door Kroes en Partners notariskantoor 
- Het opzetten van de website is kosteloos uitgevoerd door de student Jermain Groen in ‘t Wout 

Algemene Gegevens 
Naam instelling: Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop 
Website: www.fietsmaatjesnieuwkoop.nl (gepubliceerd in december 2019, verdere uitbreiding van 
de website is nog in ontwikkeling) 
Datum oprichting: 17 mei 2019 
RSIN: 86 00 67 191 
IBAN: NL 18 RABO 0347 1584 63 
Inschrijving Kamer van Koophandel, KvK nummer: 74899775 
De ANBI status is in december 2019 aangevraagd 

Bestuur en contactgegevens 
- Dhr. J.M. Quakkelaar, Voorzitter 
- Mw. M.A. Groen in ’t Wout, Secretaris/penningmeester + PR/communicatie 
- Mw. T. Esveld, Aspirant penningmeester 
- Mw. A. Vonhout, Bestuurder/coördinator 
- Dhr. J. Groen in ’t Wout, Technisch beheer/coördinator 
Contactpersoon: Mieke Groen in 't Wout  
Email: info@fietsmaatjesnieuwkoop.nl  

Emailadressen voor de bestuursleden volgt: 
- voorzitter@fietsmaatjesnieuwkoop.nl 
- secretaris@fietsmaatjesnieuwkoop.nl 
- penningmeester@fietsmaatjesnieuwkoop.nl  

Postadres 
Fietsmaatjes Nieuwkoop 
Kerkvaartsweg 23 
2445 AB  Aarlanderveen 

Beloningsbeleid bestuur 
Fietsmaatjes Nieuwkoop beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De bestuurders en 
uitvoerenden 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.  
 

  

http://www.fietsmaatjesnieuwkoop.nl/
mailto:info@fietsmaatjesnieuwkoop.nl
mailto:voorzitter@fietsmaatjesnieuwkoop.nl
mailto:secretaris@fietsmaatjesnieuwkoop.nl
mailto:penningmeester@fietsmaatjesnieuwkoop.nl
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Uitvoering 
Opstart 
* Stichting oprichten: Naam stichting - Bestuur samenstelling - Notariële akte opvragen - afspraak    
   maken met notaris 
* Domeinnaam website registreren (een domeinnaam is een unieke naam dat een bron, zoals een  
   website, identificeert) bij Hostnet of andere service provider 
* E-mailadressen aanmaken op deze domeinnaam 
* Opstellen calamiteitenplan 
* Website maken 
* ANBI verklaring aanvragen (Belastingdienst: Een stichting kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor   
   minstens 90% inzet voor het algemeen nut.) 

Benodigdheden 
* Elektrische fiets - welke aanpassingen - reserve accu - verzekering duofiets 
* Offertes aanvragen 
* Afsluitbare stalling, geschikt voor 2 duofietsen, met oplaadmogelijkheid accu's 
* Onderhoud: in gesprek gaan met fietsenmakers, over de mogelijkheden.  
   Voorstel: Stoof te Zegveld/Woerden - Van Eijk te Ter Aar - Borst te Nieuwkoop. 
* Overige items m.bt. duofiets: Poncho's - Noodrantsoen - EHBO spullen - Map met calamiteitenplan  
   en info deelnemers 

Financiering 
* Vrienden van Aar en Amstel 
* Fondswerving organisaties: Lionsclub Nieuwkoop/Rotary Nieuwkoop/Rabobank  
   Stimuleringsfonds - Sponsoracties - Giften particulieren - Bijdrage per rit door deelnemers 

Vrijwilligers 
* Eisen aan vrijwilligers: minimaal 18 jaar - gezondheid - VOG verklaring 
* Inventarisatie doelgroep vrijwilligers : Mannen en vrouwen - fitte gepensioneerden - leden van een     
   vereniging - jongeren i.v.m. het verrichten van vrijwilligerswerk als opdracht van hun studie 
* Werving vrijwilligers: Oproep in lokale bladen en krantjes - flyers - RTV Hollands Midden 
* Verzekering: collectiviteitverzekering gemeente 

Deelnemers 
* Wie behoort tot de doelgroep: ouderen - personen met lichamelijke en/of geestelijke beperking 
* Inventarisatie doelgroep: KBO - 50+ club - Beijzonder Welkom - Zonnebloem 
* Werving deelnemers: Zonnebloem - KBO - 50+ club, flyers 
* Aanmelden 
* Kennismaking en inschrijving: persoonlijke informatie 

Planning 
* Periode inzet duofiets: gedurende het hele jaar 2 dagdelen - 7 dagen per week 
* Roosterschema (via internet): Coördinator maakt schema voor 14 dagen - vrijwilligers worden  
   ingeroosterd n.a.v. de mogelijkheden 

 

 


