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1. Voorwoord 

Het bestuur presenteert met genoegen haar eerste jaarverslag met de resultaten 

over 2018 van Stichting Fietsmaatjes Hillegom Lisse (hierna te noemen 

Fietsmaatjes HL). De stichting is in juli 2018 opgericht. Dit verslag gaat dus over 

een periode van 6 maanden. Deze periode beslaat hoofdzakelijk de oprichting 

van de stichting en in het laatste kwartaal was de stichting ook operationeel 

actief. 

2. Doel van Stichting Fietsmaatjes Hillegom Lisse 

Fietsmaatjes HL heeft tot doel het mogelijk te maken dat mensen die nog graag 

fietsen, maar dat om wat voor reden dan ook niet meer zelfstandig kunnen, 

fietstochten van circa 1-3 uur aan te bieden. Ook kunnen mensen die om welke 

reden dan ook in een isolement dreigen te raken of zijn geraakt en op zoek zijn 

naar ontmoeting zich voor deze fietstochten melden. Deze mensen zijn onze 

gasten. De gasten fietsen samen met een vrijwilliger (het fietsmaatje) op een 

duofiets met elektrische trapondersteuning, met de mogelijkheid zelf mee te 

trappen. De daarnaast zittende vrijwilliger trapt en stuurt. Met deze wekelijkse of 

2-wekelijkse fietstochten worden de gasten in de gelegenheid gesteld om op een 

ontspannen en gezellige manier fysiek te bewegen in de buitenlucht, wat hun 

gezondheid ten goede komt. Ze blijven op deze manier meer betrokken bij de 

samenleving en een eventueel isolement van de gasten wordt doorbroken. Ze 

komen buiten en verder dan eigen huis en straat en er ontstaan unieke 

contacten tussen onze vrijwilligers en onze minder mobiele en vitale gasten. Dit 

alles onder het motto: “Het gehele jaar gezond fietsen en genieten”.   

3. Historie 

Fietsmaatjes HL is opgericht op 16 juli 2018 en is voortgekomen uit 

WelzijnsKompas Hillegom Lisse. WelzijnsKompas verzorgde de jaren ervoor de 

duofiets activiteit in de dorpen Hillegom en Lisse. Begin 2018 werd 

WelzijnsKompas benaderd door Fietsmaatjes.NL met de vraag of zij haar 

activiteiten rond de duofiets wilde voortzetten naar en volgens het 

Fietsmaatjes.NL-concept om zo verder groei mogelijk te maken. Het project van 

Fietsmaatjes wordt landelijk uitgerold en ondersteund door het Groeiprogramma 

van het Oranjefonds. Er bestaan landelijk reeds meer stichtingen Fietsmaatjes 

waaronder die in de naburige gemeente Teylingen, Kaag en Braassem, Noordwijk 

etc. Wij kunnen als Fietsmaatjes HL een beroep doen op de kennis en ervaring 

van deze collega stichtingen. Vanaf 1 oktober 2018 zijn alle duofiets activiteiten 

door WelzijnsKompas overgedragen aan de nieuwe stichting “Fietsmaatjes 

Hillegom Lisse”.  

 

 

 



   

 4 

4. Organisatie, bestuur, team en taken 

Naam van de organisatie:                    Stichting Fietsmaatjes Hillegom Lisse 
ANBI-status rechtspersoon RSIN nr: 858997678 
KvK nr:                                                 72130245 
Bankrekening Rabobank: NL11RABO0332028917 
Adres en postcode: Veldhuyzen van Zantenpark 91, 

2163GC Lisse 
Telefoonnummer: 0252 411499 / 06 12729904 
E-mail: bestuur@fietsmaatjeshillegomlisse.nl 

of info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl 
 

Vanaf de oprichting is er een bestuur dat uit drie personen bestaat. 

 Mevr. Esther Tait-van der Maarel (voorzitter) 

 Dhr. Joop den Blanken (secretaris) 

 Dhr. Gerard ter Harmsel (penningmeester) 

Verder bestond het team in 2018 uit: 

 Coördinatoren 

In Hillegom: Mevr. Ita Holdinga en Dhr. Lucas Schalkwijk 

In Lisse: Mevr. Harriet van der Kooij en Mevr. Marjan Jager 

 Technische beheerders 

In Hillegom: Dhr. Leen Hoogvliet, 1 vacature in 2019 opgevuld 

In Lisse: Dhr. Harrie Kusters, 1 vacature in 2019 opgevuld   

 Coördinator Public Relations en Communicatie 

Mevr. Christa Portegies 

Alle bestuurders en teamleden zijn onbezoldigde vrijwilligers van Fietsmaatjes 

HL. 

Het bestuur en team kwam dit eerste half jaar elke 2 weken bij elkaar om de 

organisatie vorm te geven. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren zeer 

divers: 

- Start met 2 dagdelen opleiding en training door Fietsmaatjes NL en daarna 

de daadwerkelijke oprichting van de stichting;  

- Het opstellen van werkprocedures, instructies beschrijven, formulieren 

ontwerpen en een noodplan bij pech onderweg;  

- Het maken van een begroting en het aanvragen van subsidies;  

- Het maken van een beleids- en een communicatieplan; 

- Het inventariseren van benodigde materieel; 

- Het vaststellen van het privacyreglement, hoe om te gaan met de privacy 

van de deelnemers. 

De eerste drie maanden heeft het team gebruikt om de organisatie vorm te 

geven. Vanaf 1 oktober 2018 is de stichting operationeel geworden en is er 

gefietst door vrijwilligers en gasten. 

mailto:bestuur@fietsmaatjeshillegomlisse.nl
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De coördinatoren organiseren de intakegesprekken met de vrijwilligers en gasten 

en koppelen de vrijwilligers aan de juiste gasten. Zij plannen of doen zelf de 

proefritten met nieuwe gasten en zorgen daarna voor een plaats in het rooster. 

De technische beheerders houden de conditie van de duofietsen in de gaten, 

verhelpen kleine gebreken, geven gebruiksinstructie en verzorgen proefritten op 

de duofiets met nieuwe vrijwilligers. Ook vertellen zij nog praktische zaken zoals 

hoe met gasten om te gaan. 

De coördinator PR en communicatie maakt en bewaakt het communicatieplan, 

heeft contacten met de media en zorgt voor flyers, posters, folders, etc.  Ook 

heeft de coördinator de regie over artikelen welke geplaatst worden in de 

(lokale) media en bij presentaties. De opzet en onderhouden van onze website, 

Facebook en Linkedin. 

Het bestuur heeft de taken financiën, organisatorische aspecten, sponsoring en 

contacten met stakeholders, fondsen en andere welzijnsorganisaties. 

De vrijwilligers van Fietsmaatjes Hillegom Lisse vallen onder de paraplu van de 

collectieve secondaire vrijwilligersverzekering die de gemeenten Lisse en 

Hillegom via de VNG heeft afgesloten met Centraal Beheer/Achmea. Onder deze 

verzekering valt ook de aansprakelijkheid van het bestuur. Er is in 2018 geen 

beroep gedaan op deze verzekering. De duofietsen zelf zijn met een Casco 

optimaal polis met beperkte ongevallen opzittende verzekering en pech hulp voor 

onderweg verzekerd bij ENRA. Ook daar is in2018 geen schade geclaimd. 

5. Materieel en stalling 

Fietsmaatjes HL is gestart met de twee bestaande duofietsen geschonken door 

WelzijnsKompas. Een van het bouwjaar 2012 en de andere van het bouwjaar 

2016. De duofiets van Lisse heeft nog een extra opknapbeurt gekregen van 

WelzijnsKompas. Beide duofietsen dienen in 2019 een verdere upgrade te 

ondergaan om deze te laten voldoen aan de Fietsmaatjes standaardeisen. Het is 

de bedoeling dat er in 2019 in totaal minimaal vier duofietsen beschikbaar 

komen om zo optimaal al onze gasten te kunnen bedienen. Dankzij Fonds 1818 

waren we in staat de eerste nieuwe duofiets voor eind december te bestellen. 

Het aantal duofietsen is eind 2018: twee. 

De technische beheerders en de secretaris hebben een bezoek gebracht aan 

collega stichting Kaag en Braassem en Teylingen om zich te oriënteren omtrent 

de aanschaf nieuwe duofietsen en het onderhoud hiervan. Ook hebben zij de 

fabrieken van VanRaam en Huka bezocht. 

De stalling van de duofiets in Lisse is bij Rustoord, dit is een veilige en droge 

stallingsplaats met oplaadpunt. De duofiets van Hillegom staat in de 

buitenstalling bij Dienstencentrum Elsbroek/Bloemswaard maar deze stalling is 
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niet optimaal, wel overdekt maar niet droog. Beide stallingen zijn niet geschikt 

voor meerdere duofietsen.  

Het bestuur met teamleden hebben veel energie gestoken in het vinden van 

geschikte locaties binnen Hillegom en Lisse waar meerdere fietsen mogen of 

kunnen gestald worden. Ook de bereikbaarheid daarvan is belangrijk als we 

dagelijks (alle dagdelen) over de duofietsen willen beschikken. Er is op termijn 

ook behoefte aan ritten op zaterdag en zondag. Daarbij is de opslag en 

bereikbaarheid van de accu’s ook nog niet optimaal.  

Het bestuur is deels geslaagd in deze opdracht om dit voor eind 2018 te regelen. 

We hopen in het volgende jaarverslag een beter bericht te hebben daar de 

huidige situatie nog niet optimaal is en soms onzeker voor de lange termijn. 

6. Vrijwilligers en gasten 

Fietsmaatjes HL is op 1 oktober 2018 gestart met 26 fietsende vrijwilligers en 24 

gasten. In het laatste kwartaal met koud weer zijn er toch enkele bijgekomen. 

Op 31 december staan er 28 fietsende vrijwilligers en 33 gasten genoteerd 

waarvan een deel op de wachtlijst staan. Het aantal ritten in 2018 is deels een 

schatting. De input komt voor een deel van WelzijnsKompas en het laatste 

kwartaal uit onze eigen data. In totaal zijn er ca 465 ritten met gasten gereden 

met 2 duofietsen wat neer komt op ca 4650 km. Het werkgebied zijn de dorpen 

Hillegom met Beinsdorp en Lisse met Lisserbroek. De vrijwilligers vinden het leuk 

en dankbaar werk om dit te doen. Ook de gasten genieten zichtbaar van hun 

duofiets uitstapjes/ritten. 

7. Donaties, sponsoring, subsidies en fondswerving 

In 2018 zijn de volgende donaties ontvangen: Notaris Schrama heeft het bestuur 

bij de oprichting pro deo gesteund. WelzijnsKompas heeft het starterspakket van 

Fietsmaatjes Nederland en daarnaast onze onderhoudsbudget gevuld zodat we 

per 1 oktober operationeel van start konden gaan. Kapsalon Puik in Hillegom was 

onze eerste sponsor. Deelname aan de Rabobank Bollenstreek Clubkas was een 

groot succes. Begin december kregen we de toezegging van de startsubsidie van 

de gemeenten Hillegom en Lisse. Ook diverse gelegenheden zoals Reeuwijk 

Lisserbroek stellen hun faciliteiten zoals sanitair ter beschikking en bieden onze 

vrijwilligers een gratis consumptie aan bij een bezoek. 

Na de oprichting zijn we begonnen met fondswerving om financiële steun te 

krijgen voor onze groeidoelstelling. Fonds 1818 was de eerste die ons wilde 

steunen met een bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe duofiets. In 

december kregen we nog extra toezeggingen van het Schipholfonds, Zorg en 

Zekerheid en het Oranjefonds. 
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8. Externe communicatie en publiciteit 

Vanuit het bestuur en het team is er veel aan gedaan om de bekendheid van 

Fietsmaatjes HL te vergroten. Eerst is er begonnen met het maken van een 

website. Daarna het verkrijgen van de ANBI status. Presentaties bij diverse 

doelgroepen om stalling te promoten. O.a. bij HLT Uitdaging, bij de gemeenten, 

bij PCI Willibrordus parochie in Hillegom. Op diverse locaties zoals bij artsen, 

bibliotheek, gemeentehuis zijn flyers en magazines neergelegd om Fietsmaatjes 

bekendheid te geven. Via Waternet hebben we als stichting twee 

fietsvergunningen verkregen om in het duingebied met de duofiets te kunnen 

fietsen. Daarnaast hebben teamleden meegedaan met lokale projecten zoals de 

“Tafel rond eenzaamheid”. Eerste contacten gelegd met de Bollenstroom in 

Hillegom om de duofiets te promoten voor dementerende gasten. Verder actief 

promoten is gepland voor begin 2019 omdat er geen plek meer was om nieuwe 

gasten aan te nemen. Wel zijn er diverse artikelen verschenen in de regionale 

bladen zoals het lokale Weekblad en de Hillegommer en de Lisser.  

9. Activiteiten 

Fietsmaatjes Hillegom Lisse heeft meegedaan met de Clubkas campagne van de 

Rabobank Bollenstreek, dit was een mooie manier om onze activiteit bekend te 

maken bij het lokale publiek. Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor de 

vrijwilligers. De eerste om alle vrijwilligers te informeren over de nieuwe 

stichting en de tweede (samen met WelzijnsKompas) om de vrijwilligers te 

bedanken voor hun inzet. Alle gasten en vrijwilligers hebben een Kerstgroet 

gekregen van het bestuur en het team. 

10. Financieel jaarverslag 2018 

Dit financiële verslag gaat alleen over de periode juli 2018 tot 31 december 2018 

met daarin een operationele periode van het laatste kwartaal 2018 (1 oktober tot 

31 december 2018). Tot december was Fietsmaatjes HL eigenlijk een stichting 

zonder geld. Dankzij de clubkas van Rabobank Bollenstreek, sponsors en 

WelzijnsKompas waren we als stichting toch in staat het laatste kwartaal 

operationeel werkzaam te zijn. 

  



   

 8 

10.1. Begroting- en Resultatenrekening 31 december 2018 

        
Baten Inkomsten  Totaal    

    Begroot   Werkelijk   

              
Bijdragen gasten Hillegom    € 104,00    € 189,00   

 Lisse    € 130,00    € 222,00   
Donaties Notaris    € 350,00   € 0,00**       

 Overige    € 0,00      € 450,00   

 Clubkas    € 100,00    € 937,52   

 Startpakket   € 2.000,00    € 0,00**      
Subsidies Onderhoud   € 600,00    € 600,00   

 Startsubsidie Gemeente    € 2.610,00    € 6.000,00   
Fondsen Fonds 1818   € 13.500,00    € 10.800,00   

 Oranjefonds   € 23.000,00   

 

 

 Schipholfonds   € 6.500,00   

 

 

       € 19.198,52   

    

 

 

    
Lasten    Uitgaven  Totaal  

           

    

 Begroot  
  

 Werkelijk  
  

Kosten notaris     € 350,00            € 0,00**   
Startpakket Fietsmaatjes.NL   € 2.000,00          € 0,00**   
KvK     € 50,00   € 50,00   
Bankkosten, porti     € 65,00    € 49,12   
Kosten website     € 445,00     € 333,95   
Bestuurskosten     € 100,00            € 0,00**     
Vrijwilligersondersteuning    € 150,00     € 8,00   
PR Kosten     € 300,00    € 24,81   
Kosten coördinatoren    € 100,00    € 49,78   
Rooster/licentie Samen Fietsen  

 

          € 0,00**     
Reparaties/onderhoud fietsen**   € 2.300,00    € 218,17   
Verzekering       € 155,00   
Aanschaf-Aanbetaling 
duofiets      

 € 6.500,00  

 
Saldo/ resultaat voor 
reserveringen      

 € 11.609,69  

 

      
 € 19.198,52   
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10.2. Balans 31 december 2018 

        

        
Activa (bezittingen)                   Totaal  

         

Liquide middelen Rabobank        € 12.188,00 
 

 

            € 12.188,00   

        
Passiva ( schulden en 
eigen vermogen)        

        
Eigen vermogen      € 4.459,00   
Reservering groot onderhoud    € 1.100,00  
Reservering accu's      € 1.750,00  
Vooruit ontvangen van gasten 
rittenkaarten     € 579,00  
Vooruit ontvangen sponsorgelden     € 4.300,00  

       € 12.188,00   

        

        

10.3. Toelichting Begroting- en Resultaatrekening 31 december 2018 

 ** Indien er geen bedragen genoemd worden in de resultatenrekening dan 

zijn deze uitgaven gedekt door sponsoring betaald door derden of in natura. 

 De eigen bijdrage van gasten is in 2018 vastgesteld op € 3,00 per rit. Er 

wordt gewerkt met 10 of 20 rittenkaarten. 
 Een afgesloten verzekering voor een duofiets betreft een driejarige “Casco 

Optimaal” verzekering. Overige verzekeringen zijn betaald in 2019. 

 De reparatiekosten waren in 2018 erg laag omdat WelzijnsKompas nog een 

grote reparatie vlak voor de overdracht voor haar rekening heeft laten doen. 

 De 2 geschonken duofietsen zijn niet in de balans opgenomen. 

 Reservering voor groot onderhoud en vervanging bestaande accu’s zijn 
voorzien. (zie balans 2018) 

 Dankzij de startsubsidie van de beide gemeenten waren we in staat het jaar 

2018 met een positief resultaat af te sluiten. 

 Er is in 2019 een kascommissie in gesteld die de Financiële Jaarrekening 

over 2018 van Fietsmaatjes HL heeft gecontroleerd. Deze controle heeft 

plaatsgevonden op 14 maart 2019. 

Het bestuur heeft het eerste jaarverslag van Stichting Fietsmaatjes Hillegom Lisse 
over 2018 goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2019. 

 

 

Mevr. E Tait  

Voorzitter 
Dhr. J. den Blanken                     

Secretaris 
Dhr. G. ter Harmsel  

Penningmeester 
  


