
 

 

Kersverse voorzitter Frans Teeuwen: 

“Als het goed gaat met de vrijwilligers, gaat het ook goed met de gasten.” 

Sinds kort is Frans Teeuwen (68) uit Lisse de nieuwe voorzitter van Fietsmaatjes 

Hillegom Lisse. In gesprek over het hoe en waarom leren we Frans alvast een beetje 

kennen. Aan de telefoon zit een enthousiast en positief gestemd persoon te vertellen, 

iemand die eigenlijk veel liever tussen de mensen staat dan op afstand te moeten 

praten.   

“Proefrit was te gek” 

Hij is inmiddels veertig jaar gelukkig getrouwd met Maudy, heeft een zoon en dochter 

en hij is opa van 2 kleinkinderen. Zijn hobby’s zijn lezen en films kijken, en als echt 

natuurmens houdt hij van zijn tuin, zijn aquarium en zijn volière. En van fietsen…? 

Frans: “Ik heb pas sinds 1,5 jaar een fiets! Zo’n elektrische. Maar ik heb al een 

proefrit op de duofiets gemaakt met Harrie. Dat was te gek! steekt zijn hand op, 

automobilisten stoppen voor je.” 

Het is niet zijn eerste voorzitterschap; dertig jaar geleden was Frans al voorzitter van 

de vereniging (gemeenschapscentrum) GSC de Poel. ’t Poelhuys in Lisse was de 

thuisbasis voor deze vereniging. Na een paar andere bestuursfuncties is hij nu nog 

activiteitenbegeleider bij De Zevensprong, waar hij mensen met een beperking 

begeleidt bij het stijldansen. En nu dus voorzitter bij Fietsmaatjes. Waarom? “Ik vind 

het belangrijk dat mensen die niet kunnen fietsen, toch de gelegenheid daarvoor 

hebben. Je doet het voor mensen die daar behoefte aan hebben.” 

Samen een team vormen 

Hij kwam op het spoor van Fietsmaatjes Hillegom Lisse toen hij het krantenartikel las 

met de oproep voor een coördinator in Lisse. Op internet zocht hij meer informatie. 

“De website ziet er gelikt uit, en Facebook ook.” Frans reageerde op de oproep en had 

een leuk gesprek met coördinator Harriet, maar uiteindelijk werd Jeanette de nieuwe 

coördinator.  

Enige tijd later nam Harriet opnieuw contact op: of hij interesse had in de vacante 

functie van voorzitter. Daar had hij wel oren naar. “Ik werk graag met mensen, kijken 

of je samen een team kunt vormen.”  

In het werk dat Frans tot zijn pensioen anderhalf jaar geleden deed, was goed 

teamwork dan ook belangrijk. Na jaren als hovenier te hebben gewerkt, moest hij 

vanwege rugklachten stoppen. Hij ging omscholen en werd Buitengewoon Opsporings 

Ambtenaar (BOA) (“die mensen moet je ook hebben”). “Op het werk was ik 

teamoudste in een groep van twaalf man. Ik was de spil, bij vragen en problemen 

kwamen ze bij mij.” 

Positief 

Na een aantal gesprekken met diverse mensen van Fietsmaatjes is zijn indruk van de 

organisatie positief: “De mensen zijn heel gemotiveerd, betrokken en professioneel. 



 

 

De coördinatoren regelen van alles en het gaat geweldig. Gisteren had ik mijn eerste 

bestuursvergadering, om te horen waar het bestuur staat. Ze zijn allemaal echt 

positief. Dat wil ik zo zien te houden.” 

Wat zijn plannen zijn als voorzitter, kan Frans nog niet goed zeggen. “Ik zal erin 

moeten groeien, maar dat zal na een paar maanden wel lukken. Ik ben nog nooit 

ergens bang voor geweest.”  

Hij vervolgt: “Het is wel lastig dat je door Corona zo moeilijk mensen samen kunt 

spreken. Dat is een gemis. Als je samen bent vang je veel makkelijker signalen op. In 

de toekomst hoop ik met meer mensen te praten. Hoe hou ik het zo leuk mogelijk 

voor alle vrijwilligers? Ik zeg dan ook: als er wat is, kom naar me toe. Je kunt me 

alles vertellen, het blijft bij mij. Als het goed gaat met de vrijwilligers, gaat het ook 

goed met de gasten. Het werkt altijd door.” 


