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Met dank aan de inzet van onze vrijwilligers en de steun van donateurs, sponsoren en 

fondsen. 
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1. Voorwoord 

Het bestuur presenteert u met genoegen haar tweede jaarverslag met de resultaten over 

2019 van Stichting Fietsmaatjes Hillegom Lisse (hierna te noemen Fietsmaatjes HL). Dit 

jaarverslag gaat over ons eerste volledige operationele jaar.  

2. Doel van Stichting Fietsmaatjes Hillegom Lisse 

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

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

fietstochten van circa 1 tot 3 uur aan te bieden. Mensen die in een isolement dreigen te 

raken of zijn geraakt en op zoek zijn naar ontmoeting, kunnen zich eveneens 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 lekker buiten en verder dan eigen huis en straat. Er is een 

gezellig contact, een praatje en tijd om te genieten van de natuur en de buitenlucht. Dit 

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

3. Historie 

De Stichting 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. Fietsmaatjes HL werkt volgens het 

Fietsmaatjes.NL-concept. Het project van Fietsmaatjes wordt landelijk uitgerold en 

ondersteund door het Groeiprogramma van het Oranje Fonds. Er bestaan landelijk al 

meerdere stichtingen met de naam Fietsmaatjes waaronder die in de naburige gemeenten 

Teylingen, Kaag en Braassem, Noordwijk etc.  

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 

 

mailto:bestuur@fietsmaatjeshillegomlisse.nl
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Het bestuur bestaat uit drie personen : 

▪ Mevr. Esther Tait-van der Maarel (voorzitter) 

▪ Dhr. Joop den Blanken (secretaris) 

▪ Dhr. Gerard ter Harmsel (penningmeester) 

Het team is in 2019 verder ingevuld en bestaat nu 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 en Dhr. Koos van der Post 

In Lisse: Dhr. Harrie Kusters en Dhr. Theo van der Berg   

▪ Coördinator Public Relations en Communicatie 

Mevr. Christa Portegies 

Dhr. Ferdinand Warmerdam netwerker en sponsoring 

Alle bestuurders en teamleden zijn onbezoldigde vrijwilligers van Fietsmaatjes HL. Het 

bestuur en team kwamen dit jaar elke maand bij elkaar om de organisatie verder vorm te 

geven. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a.: 

- Mededelingen en onderlinge informatie uitwisseling 

- Afstemming van gemaakte afspraken 

- Groei van gasten en vrijwilligers en het rooster 

- Voorbereiding van activiteiten en evenementen 

- Communicatie en PR-zaken 

- Onderhoud status duofietsen en stalling 

- Financiën, sponsors en donaties. 

Taakverdeling: 

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 en verhelpen 

kleine gebreken. Zij geven gebruiksinstructie, verzorgen proefritten op de duofiets met 

gasten en nieuwe vrijwilligers en vertellen nog over praktische zaken zoals hoe veilig met 

gasten om te gaan. 

De coördinator Communicatie en PR maakt en bewaakt het communicatieplan. De 

coördinator heeft contacten met de media, levert persberichten en heeft daarmee de regie 

over artikelen die geplaatst worden in de (lokale) media. Verzorgt presentaties, flyers, 

posters, folders en onderhoudt de website en Social Media.   

Het bestuur heeft de taken algehele coördinatie, financiën, organisatorische aspecten, 

sponsoring en contacten met stakeholders, fondsen en andere welzijnsorganisaties. 

De vrijwilligers van Fietsmaatjes HL 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, net als in 2018, in 2019 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. Daar is in 2019 eenmaal een 

schade geclaimd. 
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5. Materieel en stalling 

Fietsmaatjes HL is in 2018 gestart met de twee bestaande VanRaam duofietsen 

geschonken door WelzijnsKompas. Een duofiets is van het bouwjaar 2012 en de andere 

van het bouwjaar 2016. Deze beide duofietsen hebben in 2019 een verdere upgrade 

ondergaan om deze te laten voldoen aan de Fietsmaatjes eisen.  

In het eerste kwartaal van 2019 zijn er twee nieuwe Huka duofietsen aangeschaft. Verder 

was de stichting in staat in de loop van het jaar een gebruikte VanRaam duofiets aan te 

schaffen welke dienst doet als reserve duofiets. De reserve fiets wordt ingezet voor 

proefritten, promotie en bij uitval van de overige duofietsen. In oktober is de zesde duofiets 

besteld en deze werd nog in 2019 uitgeleverd. Het aantal duofietsen komt hiermee per 

eind 2019 op zes.  

Beide locaties hebben nu goede stallingplaatsen. In Lisse bij Rustoord. Dit is een veilige en 

droge stallingsplaats met oplaadpunt voor duofiets L1. Daarnaast vonden we in het eerste 

kwartaal dankzij goed contact met Sportfondsen in Lisse, een goede plek in de garage van 

het zwembad de Waterkanten voor duofiets L3. Hier is later ook de reserve duofiets 

gestald. In Hillegom kwam HOZO ons tegemoet met een stalling plek voor de duofiets H6 

in Parkwijk en met de niet ideale half buiten stalling bij Bloemswaard voor H2. 

Woonstichting Stek hielp ons aan een goede zichtbare plek voor duofiets H4 in het 

Dienstencentrum Elsbroek bij Bloemswaard. Eind 2019 kregen we een extra stallings 

mogelijkheid aan geboden bij de Meerlanden locatie in Hillegom. Het bestuur en de 

teamleden hebben in het begin van het jaar  veel energie gestoken in het vinden van 

geschikte locaties binnen Hillegom en Lisse waar een of meerdere fietsen gestald kunnen 

worden. De bereikbaarheid van de fietsen en goed geladen accu’s zijn belangrijk zeker als 

we dagelijks (alle dagdelen) over de duofietsen willen beschikken.  Er blijkt zeker voor 

2020 behoefte aan ritten op zaterdag en zondag.  We zijn er 2019 met elkaar in geslaagd 

de genoemde stalling locaties  voor de lange termijn te vinden. Voor Lisse is nog wel een 

ruimte nodig voor de derde duofiets. 

  

 

 

 

 

 

  

 

Nieuwe stalling in 

Dienstencentrum Elsbroek 

Instructies nieuwe duofiets 

Lisse 

Nieuwe stalling in Lisse 

De Waterkanten 
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6. Vrijwilligers, gasten en het gebruik 

Fietsmaatjes HL is op 1 januari 2019 gestart met 37 vrijwilligers waarvan 28 fietsende 

vrijwilligers en 33 gasten waarvan een deel op de wachtlijst stonden. In 2019 zijn we flink 

gegroeid. Zie tabel hieronder.  

Overzicht vrijwilligers en gasten per 31 december 2019. 

 

Overzicht vrijwilligers en gasten per 31 december 2019. 

De Vrijwilligers:      Lisse Hillegom       Totaal 

Vrijwilligers  per 31 dec 2018       21       16          37  

Aantal aanmeldingen van vrijwilligers  in 2019     17       28     45  

Vrijwilligers die gestopt of (na proefrit) afgehaakt zijn      3         5       8 

Totaal beschikbare vrijwilligers        35       39     74  

Fietsende vrijwilligers        33       29     62 

Inval vrijwilligers           2        4       6 

Op de wachtlijst nog niet vast ingedeeld        0        6       6 

Totaal  voor op de duofiets per 31 dec 2019              35      39    74 

Niet fietsende  teamleden  voor coördinatie/PR/etc.      1        3      4 

Tijdelijke gestopt i.v.m. andere werkzaamheden        1        1      2 

Opmerking: het aantal fietsende vrijwilligers is incl. 3 teamleden per dorp die ook fietsen. 

Overige vrijwilligers teamleden voorzitter, secr.                             2 

Totaal aantal vrijwilligers per 31 december 2019    37        43    82 
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De vrijwilligers zijn uitermate belangrijk voor de verdere groei van Fietsmaatjes HL.  

Daarom hebben we dit jaar twee vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd. De eerste om 

alle vrijwilligers te informeren over de plannen voor 2019 en de tweede in september om 

de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Dit zijn bijeenkomsten om de vrijwilligers te 

informeren over de groei van Fietsmaatjes en tevens om zo feedback te krijgen vanuit 

deze vrijwilligers. 

De Gasten:       Lisse Hillegom     Totaal 

Gasten  31 dec 2018         19      14             33 

Gasten aangemeld in 2019        44      47    91 

Afgehaakt na intake/proefrit         6       2     8 

Over na intake en proefrit        57     59           116 

Af i.v.m. overlijden               3      0     3 

Overige afgehaakt gedurende 2019        7       3    10 

Totaal beschikbare gasten om te fietsen :               47     56  103 

Gasten die nu fietsen  per 31 dec 2019      38     45    83 

Gasten die even niet fietsen i.v.m. winterstop       3       4      7 

Gasten op wachtlijst            6       7    13 

Totaal aantal gasten per 31 december 2019        47     56           103 
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Gezien de toename van gasten heeft het bestuur in het laatste kwartaal van 2019 besloten 

voor beide dorpen een extra duofiets aan te schaffen. Een ervan is reeds besteld en 

geleverd in het laatste kwartaal van 2019. Met ingang van het seizoen 2020 streeft 

Fietsmaatjes HL naar 3 vaste duofietsen per dorp en 1 algemene reserve duofiets. 

 

Het gebruik van de duofietsen: 

 

Bovenstaande grafiek is gemaakt op basis van geregistreerde ritten met gasten.  

Hierin is duidelijk de invloed van het weer te zien. 

 

Ritten: 

 

Het aantal ritten in 2019 is flink toegenomen naar een totaal van 975 ritten. Het aantal 

ritten  in 2018  was  ca 465. Hierin is ook meegenomen  de geschatte ritten gemaakt in de 

periode  1e kwartaal tot 3e kwartaal  onder de vlag van WelzijnsKompas. 
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In 2019 zijn er 975 ritten gemaakt, waarvan in Lisse 498 en Hillegom 472. 

Bezettingsgraad:  970/2000* ( * 4 duofietsenx10 dagdelen per wkx50wk)= ca 48,5% . Dit 

komt  ook deels  door weer invloeden.  Daar bovenop komen nog ca 125  proefritten welke 

deels gemaakt zijn met de reserve duofiets. Met 6 duofietsen in 2019 komt dit neer op een 

totaal van ca 22.700 afgelegde kilometers.  

De verdeling  van deze  gereden kilometers  in 2019 met alle duofietsen: 

Lisse Hillegom   

L1 6046 km  H2  4283 km (8932-/-4649) 

L3 Huka 5949 km  H4 Huka 5589 km  

Reservefiets   829 km   H6 vanRaam     128 km Nieuw in dec. 

 

Het werkgebied van Fietsmaatjes HL zijn de dorpen Hillegom met Beinsdorp en soms de 

Zilk en Lisse met Lisserbroek. De vrijwilligers vinden het leuk en dankbaar werk om dit te 

doen. En ook de gasten genieten zichtbaar van hun duofiets uitstapjes/ritten. 

Alle gasten en vrijwilligers kregen een verjaardagskaart en hebben een Kerstgroet 

gekregen van het bestuur en het team.  

Het roosterprogramma 

In 2019 is een begin gemaakt met de invoering van het rooster programma “Samenfietsen” 

waarmee de duofiets ritten kunnen worden gepland. Hiermee is goed te zien wanneer een  

duofiets nog beschikbaar is. Ook kunnen vrijwilligers hierin afzeggingen melden.  Dit 

programma wordt in 2020 verder uitgerold zodat vrijwilligers beter zelf hun ritten kunnen 

inplannen. Op termijn hopen we hiermee de coördinatoren deels te kunnen ontlasten van 

deze taak. 

7. Donaties, sponsoring, subsidies en fondswerving 

Naast een bescheiden bijdrage van de gasten voor de gemaakte ritten is Fietsmaatjes HL 

sterk afhankelijk van donaties, giften en sponsering. Dit jaar steunde ons onder andere,  

Het huis van Tante Trees in Hillegom, de Parochiële Caritas Instelling in Hillegom en Lisse, 

Lokaal fonds Lisse, Meerlanden, De Lange Accountants, Les Boules Fleuries, De Loft en 

donaties van diverse particulieren. 

Fietsmaatjes HL heeft dit jaar weer meegedaan met de Rabo Club Support campagne van 

de Rabobank Bollenstreek. Dit is een mooie manier om onze activiteit bekend te maken en 

door het aantal stemmen weten wij hoe Fietsmaatje HL onder het publiek in onze dorpen 

leeft. Dit jaar hebben 383 mensen op Fietsmaatje HL gestemd. De deelname was een groot 

succes. Begin december kwam Sinterklaas onverwachts langs en werden we extra verrast 

met een flinke donatie door de Sinterklaas Bingo. Ook het aantal lokale horeca 

gelegenheden, die onze activiteit steunen ,op de bekende stopplekken waar de gasten en 

vrijwilligers onderweg een consumptie nemen, neemt gestaag toe. 

De fondswerving bij diverse fondsen om financiële steun te krijgen voor onze 

groeidoelstelling, hoofdzakelijk voor de aanschaf van nieuwe duofietsen, is gelukt. In het 

eerste kwartaal 2019 kregen we toezeggingen van het Schipholfonds, Zorg en Zekerheid 

en het Oranje Fonds. Fietsmaatjes HL heeft dit jaar bij de volgende fondsen de vereiste 

stukken ingediend met bijlagen. Dit voor afwikkeling en afsluiting  met financiële 

verantwoording voor de ontvangen gelden. Deze dossiers zijn ook afgesloten.  
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Dit is gebeurd bij Fonds 1818, Schipholfonds en  Zorg en Zekerheid. Het Oranje Fonds 

heeft  toezeggingen gedaan maar deze afwikkeling wordt begin 2020 afgesloten. De 

meeste fondsen hebben gesteld dat we zo snel mogelijk op eigen benen moeten gaan staan 

en zelf moeten zorgen voor dekking van onze lopende jaarlijkse operationele kosten. Dat 

wordt de uitdaging voor 2020.   

      

https://www.schiphol.nl/nl/schipholfonds/ 

8. Externe communicatie, publiciteit en activiteiten 

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

HL te vergroten. Het onderhouden en bijhouden van de website is een vast activiteit. De 

website en de Facebook pagina’s worden goed bezocht.  

 

Website hits  in 2018 3.453 

  in 2019 5.668 
 

Facebook bereik varieert per maand tussen de 300 en 600 mensen en blijkt sterk af te 

hangen van de onderwerpen die geplaatst zijn. 
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Er zijn bij diverse organisaties en op verschillende bijeenkomsten presentaties gegeven. 

De deelname aan De Beursvloer, georganiseerd door Hillegom-Lisse-Teylingen De 

Uitdaging, bracht voor Fietsmaatjes HL een aantal leuke en interessante matches tot stand. 

Flyers en magazines worden regelmatig neergelegd bij diverse locaties zoals bij 

doktersposten, fysio’s,  bibliotheek, gemeentehuis om Fietsmaatjes meer bekendheid te 

geven. Van Waternet heeft de stichting in 2019 een viertal vergunningen gekregen om met 

de duofietsen in de Amsterdamse Waterleiding Duinen te kunnen fietsen. In de regionale 

bladen verschenen diverse artikelen zoals in het Witte Weekblad, de Hillegommer en de 

Lisser. Maar ook in het Haarlems en Leids Dagblad. Op de Wereld Alzheimer dag heeft er 

een radio interview plaatsgevonden. 

Het bezoek van Koning Willem Alexander aan Fietsmaatjes Teylingen had uiteraard ook 

zijn uitstraling naar Fietsmaatjes in Hillegom en Lisse. Door het krantenartikel in diverse 

bladen kregen we extra publiciteit. Geïnteresseerden kunnen hierover een filmpje zien op 

YouTube. Daar staan ook andere leuke filmpjes over de Fietsmaatjes activiteiten zoals ons 

eerste filmpje gemaakt samen met het Schipholfonds.  

Hieronder het overzicht van de uitgevoerde activiteiten in 2019. 

2019 Activiteit 

16 januari 1e Vrijwilligersbijeenkomst in Rustoord 

Diverse data Deelname aan project rond Eenzaamheid 

18 februari Oplevering duofiets L3 en H4 bij Abeona/Huka 

16 maart Open dag bij HOZO Hillegom Bloemswaard en Parkwijk 

23 en 30 maart Uitleg en demo nieuwe duofietsen aan de vrijwilligers 

23 mei Autisme en dementie bijeenkomst Fioretti Hillegom 

25 mei Rommelmarkt flyer ochtend bij  kerkenveiling Lisse 

18 juni Demo en proefritten bij HOZO Parkwijk Hillegom 

24 juni Werving vrijwilligers in Bibliotheek Lisse 

27 juni Demo bij Rustoord 

13 juli Deelname aan Sport en Beweeg festival in Hillegom 

augustus Opname eerste FM filmpje met Schipholfonds 

18 september 2e Vrijwilligersbijeenkomst in Rustoord 

21 september Wereld Alzheimer dag  deelname aan FM NL duofiets tocht naar Leiden 

23 september Deelname jaarmarkt Lisse 

28 september Netwerk bijeenkomst FM NL Voorschoten 

11 oktober Teammiddag in Beinsdorp 

12 oktober Deelname Festival der Ontmoeting in Hillegom 

12 oktober Dementie training in Hillegom met 20 deelnemers 

17 oktober Rabo Club Support finale 

31 oktober Deelname aan de beursvloer HLT de Uitdaging 

29 november Goed doel bij Sinterklaas Bingo in Hillegom 

10-13 december Goed doel bij Kerstmarkt de Loft in Lisse 

12 december Dialoogtafel bij WelzijnsKompas 

18 december Goed doel bij KLM gepensioneerden Schiphol 

30 december Goed doel bij Wereld Vrede Meditatie dag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← Hillegom in Beweging, vrijwilliger 

vertelt hoe de fiets werkt aan een 

potentiele vrijwilligster.  

 

                  Vrijwilligersbijeenkomst, 

Coördinator licht een en ander toe → 
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9. Financieel jaarverslag 2019 

Het financiële verslag gaat over het eerste volledige operationele periode 1 januari 2019 

tot 31 december 2019 van Fietsmaatjes HL. In 2018 was Fietsmaatjes HL alleen het 

vierde kwartaal operationeel. 

9.1 Staat van Baten en Lasten over 2019  

 

  Werkelijk  2019 Begroot 
2019 

Werkelijk in 
2018 alleen 4e 
kw. 

Baten  € € € 

Rit opbrengsten gasten 

 

  2.925  3.120   412 

Start subsidie gemeente     6.000 

Sponsoring , donaties diversen   4.356  1.250  1.986 

                   Lokaal Fonds Lisse   1.343  1.350  

                   Meerlandenfonds   1.000   

Fonds 1818 **)  4.880  7.000  6.500 

Schipholfonds   6.500  6.500  

Zorg en Zekerheid  13.300 13.300  

Oranje Fonds  17.250 23.000  

Totaal Baten  51.554 55.520 14.898 

Lasten     

Trainingen en oprichting *)      0   250 50 

Bankkosten , porti     155   200 49 

Website kosten     137   150 334 

Bestuurskosten *)    212   300  

Vrijwilligersbijeenkomsten 

 en coördinatie kosten 

    786  1.000 258 

Communicatie, PR Kosten *)    862  2.500 25 

Rooster/licentie Samenfietsen     315    500  

Fietsmaatjes NL  0    200  

Verzekering     310    365 155 

Stalling, inrichting, FM borden *)  2.022  3.300  

Reparaties, onderhoud 

 

  2.139  1.600 218 

Upgrade 3 duofietsen   5.272  2.800  

Onvoorzien  0    100  

             Subtotaal operationeel  12.211 13.265 1.089 

Aankoop duofietsen  27.964 26.500 6.500 

Totaal Lasten  40.175 39.765 7.589 

          Resultaat voor reservering  11.379 15.755 7.309 

Reservering vervanging accu’s  -2.950 -2.950 -1.750 

Reservering groot onderhoud  -2.850 -2.850 -1.100 

Reservering 3 jr verzekering  -310 0 0 

Reservering vrijwilligersavond  -400   

Batig saldo  €        4.869 €      9.955 €      4.459 
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9.2 Toelichtingen 

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten  over 2019 

• *) Geeft aan dat er in de boven genoemde staat een deel van deze uitgaven gedekt 

zijn door sponsoring door derden in natura. 

• De eigen bijdrage van gasten in 2019 is onveranderd gebleven nl. € 3,00 per rit. Er 

wordt gewerkt met 10 of 20 rittenkaarten. 

• Afgesloten verzekeringen voor de duofietsen betreft een driejarige “Casco 

Optimaal” verzekering voor de reserve duofiets. Verzekering voor overige dit jaar 

aangeschafte duofietsen is inbegrepen in de aanschafprijs. 

• De reparatiekosten over 2019 vallen hoger uit dan begroot dit komt door extra 

kosten aan duofiets L1 voor remmen en kettingkast. De upgrade kosten waren 

eveneens hoger. Dit komt vanwege het opknappen van de reserve duofiets. 

• **)Het vooruit ontvangen bedrag van Fonds1818 is in 2019 als bate genomen.  

• Dankzij de garantie toezegging van het Oranje Fonds voor de periode 1 januari tot 

1 december 2019 is Fietsmaatjes HL in staat het jaar 2019 positief  af te sluiten. 

 

Toelichting op de balans per 31december 2019 

• De restwaarde van de huidige 6 duofietsen is niet in de balans opgenomen. 

• Reserveringen voor groot onderhoud en vervanging van accu’s (levensduur ca 3 

jaar) zijn wel gemaakt (zie balans 2019). 

• *)De vooruit ontvangen gelden van gasten voor nog niet gereden ritten, die nog op 

de rittenkaarten staan, staan op de balans maar worden gedurende het daarop 

volgende jaar omgezet in ritopbrengsten als baten. 

9.3 Balans per 31 december 2019 

 

Balans                                                  31-12-2019           31-12-2018 

Activa (bezittingen)  

             € 

Totaal     

€        

Totaal 

Liquide middelen bank     20.159     12.188 
Passiva ( schulden en 

eigen vermogen)     

Eigen vermogen       9.328      4.459 

Reservering onderhoud       3.950     1.100 

Reservering accu's        4.700     1.750 

Reservering verzekering 3 jr.          310       

Reservering vrijwilligersavond          400             

*) Vooruit ontvangen van gasten voor 

rittenkaarten      1.471          579 

**)Vooruit ontvangen van Fonds                          0       4.300 

     €20.159      €12.188 
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9.4. Goedkeuring en verantwoording 

• In 2020 is er een Kascommissie ingesteld die de Financiële Jaarrekening over 2019 

van Fietsmaatjes HL controleert.  

• Het bestuur heeft het jaarverslag van Stichting Fietsmaatjes Hillegom Lisse over 

2019 vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 14 april 2020. 

 

 

Mevr. E. Tait-van der Maarel Dhr. J. den Blanken  Dhr. G. ter Harmsel 

Voorzitter    Secretaris   Penningmeester 


