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Nieuwsbrief 1 

maart 2020 

1e jaargang  

 

Voor u ziet u onze 

eerste nieuwsbrief. 

We hopen dat u deze 

met plezier zult lezen.  

Zonder vrijwilligers is er 

geen Fietsmaatjes, dus 

we houden u graag 

betrokken. Afgelopen 

1,5 jaar hebben we een 

aantal 

vrijwilligersavonden 

georganiseerd.  En u 

wordt door de 

coördinatoren 

geïnformeerd over de 

lokale ontwikkelingen. 

Om nog beter op de 

hoogte te blijven 

hebben wij toegezegd 

dat wij 2 à 3 nieuws-

brieven zullen maken. 

In principe na elke 

vrijwilligersbijeenkomst.

Uiteraard kunt u ook 

onze website en 

Facebook pagina 

volgen. 

In 2019 kregen we met zijn allen de smaak goed te 

pakken!  Graag brengen wij Fietsmaatjes Hillegom 

Lisse 2019 nog even in uw herinnering terug. 

 
 
 Januari/Februari/Maart 

• 2 extra duofietsen 

• Extra stallingsplekken in het Dienstencentrum Elsbroek in Hillegom 

en bij Sportfondsen Waterkanten in Lisse 

• Onze teamleden deden mee met het project rond het thema 

“eenzaamheid” en bezochten meerdere sessies  

• De overgedragen duofietsen zijn opgeknapt 

 

April/Mei   

Dit voorjaar ging iedereen enthousiast met z’n gast op pad. 

• Fietsvergunningen voor de Amsterdamse Waterleiding Duinen 

• Het aantal vrijwilligers en gasten groeide 

• Positieve recensies en verhalen in de lokale blaadjes en ook 

Facebook en de website werden bezocht 

• Demonstraties gegeven 

• Formele samenwerking met Rustoord en HOZO (Bloemswaard en 

Parkwijk) 

 

Juni/Juli 

• Aan de tafel van Welzijn in de bibliotheek van Lisse  om vrijwilligers 

te werven. 

• We deden mee met diverse evenementen in Lisse en Hillegom 

• Sport- en beweeg festival “Hillegom in Beweging” in de Hoftuin 

Hillegom 

 

Augustus/September/Oktober 

• Filmopnames over samen met het Schipholfonds. Deze video is 

gepubliceerd op de website van Schipholfonds 

• Wereld Alzheimer dag in Leiden was een succes;  we deden mee 

met 4 duofietsen 

• Training Dementie in het Plein 28 in Hillegom 

• De Rabo Club Support actie was net als in 2018 een mooi succes  

• Deelname aan de Beursvloer van HLT de Uitdaging waar we bijna 

10 matches hadden 

 

December 

  Deze maand stond in het teken van zeer onverwachte giften en donaties.  

• De Sinterklaas Bingo in Hillegom  

• Als goed doel in de Loft in Lisse en op de Wereldvrede meditatie 

dag  

• We kregen donaties van Tante Trees, van de PCI’s, LF Lisse en 

Meerlanden 

 

En hiermee zijn we vast niet helemaal volledig! 
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Zoals iedereen inmiddels weet hebben we een planningsprogramma voor 

de ritten van Fietsmaatjes. In dit programma staan een agenda met alle 

geplande ritten en de gegevens van gasten en vrijwilligers. 

 

Wij kunnen allerlei rapportages uit het systeem halen. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan het aantal ritten per gast of vrijwilliger, het saldo van 

het aantal ritten wat een gast maakt afgezet tegen de betaling daarvan. 

Ook kunnen de betalingen daarin gezet worden.    

De gegevens zijn van belang voor het bestuur en de coördinatoren om 

beleid te maken voor de toekomst maar eveneens om verantwoording af 

te leggen aan de diverse fondsen. Uiteraard wordt hierbij de 

privacywetgeving in acht genomen. 
Omdat het programma nog in ontwikkeling is en nog niet alles volledig 

naar onze zin is hebben we het programma nog niet in zijn geheel 

opengesteld voor de vrijwilligers. Het is vanaf 1 februari jl. wel mogelijk 

voor de vrijwilligers om een rit die niet door is gegaan uit SamenFietsen 

te halen.  

Wanneer een rit niet doorgaat haalt u als vrijwilliger deze rit zelf uit 

SamenFietsen. De coördinator krijgt dan een mailtje dat de rit niet 

doorgaat of niet door is gegaan. Het is belangrijk dit niet te vergeten want 

aan de hand van de ritten wordt in de toekomst de betaling geregeld. 

Vergeten we zo’n rit uit het systeem te halen dan betaalt de gast dus te 

veel.  

Om te kunnen volgen of het goed gaat zullen voorlopig de rittenkaarten 

ook nog ingevuld moeten blijven worden. Begin februari heeft iedereen 

een handleiding gehad. De planning wordt door de coördinatoren in het 

systeem gezet.  

 

Begin maart hebben de coördinatoren geëvalueerd hoe het proces 

verloopt. Er zijn wat kleine aanloopproblemen geweest bij sommige 

mensen, die zijn bijna allemaal opgelost. De coördinatoren hebben enkele 

vrijwilligers extra hulp geboden bij het gebruik van het programma. Al bij 

al zijn wij tevreden hoe het loopt. 

Als er nog vragen zijn of hulp nodig is, kan er altijd contact met de 

coördinatoren opgenomen worden. 

 

EVENEMENTEN  

OPROEP 

Komend jaar willen we 

graag aan meer 

evenementen 

deelnemen. Wij kunnen 

daar in slagen zeker als 

we hulp krijgen van 

vrijwilligers. De 

evenementen worden 

op Facebook en op de 

website gemeld. Veelal 

zijn we pas laat op de 

hoogte van 

mogelijkheden. Dus als 

u hoort over iets in de 

buurt laat het ons dan 

weten!  

SAVE THE DATES 2020: 

Hier alvast een voorschot 

op wat wij wel al weten en 

verwachten te gaan doen: 

April  24  

Corsomarkt Lisse   

April    5 en/of  19 

Rondrit door de 

bollenstreek  

Juni  6  

Bollenstreek Classic 

Juni    9 

Vrijwilligersbijeenkomst 

Juni 20  

Sportdag bij Waterkanten 

– met blinde gasten 

Juli   4  

Hillegom in Beweging 

 

 

Evenementen en andere bijzonderheden  

1e kwartaal 2020 

• Nieuwjaarsbijeenkomst Vrijwilligers (15 januari) 

• Uitgenodigd door Rotary Bollenstreek (22 januari) 

• Samenwerking Vliegende Winkel/Fietsmaatjes (23 januari) 

• Genomineerd bij Lemon Hill als goed doel  (7 maart) 

• Bij Welzijn aan Tafel Bibliotheek Lisse (9 maart) 

• 5-jarig jub. De Waterkanten Zorgmarkt Lisse  

(15 maart afgelast) 

• Vliegende Winkel afsluiting project (26 maart) 

• Nieuwe fiets Lisse (eind maart) 

 

 

 

VERZOEK 
Maakt u wel eens foto’s van 
de tocht!  Stuur dit dan, na 
overleg en goedkeuring van 
uw gast, naar 
info@fietsmaatjeshillegomliss
e.nl 

Bij voorkeur met een stukje 
tekst erbij en de route die 

gefietst is. Dit materiaal 
wordt dan gebruikt voor de 
nieuwsbrief, website of 

Facebook, maar ook voor 
folders etc. We streven 
namelijk naar meer 
gevarieerd en eigen 
“materiaal” uit onze regio. 

 

 

 

 

 

mailto:info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl
mailto:info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl
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WEETJES: 

Bezettingsgraad 

We hopen met de 6 

duofietsen voldoende 

capaciteit te hebben.  

 

Verder willen we de 

bezettingsgraad van 

de duofietsen 

opvoeren door meer 

gebruik van de fietsen 

in het weekend en op 

de zomeravonden.  

 

Alle fietsen zijn nu 

24/7 beschikbaar. 

 

Theoretisch is het 

mogelijk met 6 

duofietsen en  

minimaal 10 dagdelen 

per week in gebruik 

zijn. Maal 52 weken 

betekent dit ruim 

3000 ritten per jaar.  

 

Stel dat we 50% 

slecht weer hebben 

dan hebben we  nog 

steeds een capaciteit 

van 1500 ritten.  

 

Maar zo vaak is het 

toch geen slecht 

weer!?  

Wij hopen dat we  in 

2020 de 2000 ritten 

gaan halen.   

  

 

2020 PLANNEN EN VERWACHTINGEN 
 

De stemming in januari van De Appeltjes van Oranje voor Fietsmaatjes NL 

heeft ca 5000 stemmen opgebracht. Door dit bericht te delen is  

Fietsmaatjes aan dit aantal gekomen. Fietsmaatjes heeft hierdoor ook heel 

veel aandacht gekregen. Allemaal reuze bedankt!  

 

We hebben voor 2020 jammer genoeg 2 fietsvergunningen voor in de 

Amsterdamse Waterleiding Duinen. 1 voor Hillegom en 1 voor Lisse. Deze 

rouleren elke maand tussen de 2 aanwezige duofietsen. Er komen bij AWD 

steeds meer verzoeken van stichtingen voor vergunningen en zij proberen 

dit zo goed als mogelijk te verdelen over de regio. Vorig jaar waren we 

dus “verwend”. We hebben AWD laten weten dat we daar toen erg blij 

mee waren. 

 

In februari/maart komt er in Lisse én in Hillegom een duofiets bij.  Dus 3 

per dorp. De duofiets van Hillegom met nr. 6 is er al. Deze fiets is 

gedoneerd door het OranjeFonds.  De duofiets met nr. 5 voor Lisse is 

besteld. Deze wordt gedoneerd door de Rabo Coöp Fonds.   

 

Er komen aparte sessies per dorp om de regels voor stalling van de 

duofietsen nog eens toe te lichten. Uiteraard is er dan gelegenheid om 

vragen te stellen over allerlei technische zaken. De data worden per 

whatsapp bekend gemaakt. 

 

Wanneer er in de Zilk en of in Lisserbroek voldoende vraag is van gasten 

en aanbod van vrijwilligers en men daar een eigen stallingplek, een eigen 

coördinator en een technische beheerder kunnen vinden dan willen we als 

bestuur kijken of daar ook duofietsen kunnen komen.  
 

Financieel 2020  

Financieel kunnen we dit jaar positief afsluiten door de toegezegde donatie 

van het OranjeFonds en de al ontvangen grote donaties van Fonds1818,  

Zorg en Zekerheid en het Schipholfonds. Hierdoor waren we in staat onze 

duofietsen aan te schaffen en op te knappen. In 2020 moeten we op eigen 

benen leren te staan.   

We zullen de financiering van onze vaste kosten via lokale steun van 

bedrijven, donateurs en giften van vrienden  dekkend zien te krijgen. Dat 

ziet er voor dit jaar veel belovend uit mede door de eenmalige 

toezeggingen van Meerlanden fonds en van de KLM.  

 

 

 

 

 

 

TIP: APPJES 

FIETSROUTES 

Fietsen – ANWB  

Fietsennetwerk 

Fietsplanner – Fietsenbond, 
hiermee kun je zelf een 
route aanmaken met de 
navigatie. 

Jaarverslag 2019 

Eind mei wordt het jaarverslag nadat het goedgekeurd is door de 

kascommissie gepubliceerd en aan de fondsen verstuurd. U kunt deze dan 

teruglezen op onze website. 

 

   

           Eén fiets, 

                    twee maatjes 

          Zij aan zij, wind in  

                      de rug  

         Beiden glimlachen 

 

(Haiku door Margriet) 



Pagina 4 van 5 
 

 

  

Er zijn fondsen 

maar nu nog de 

mensen! 

 

Door meer lokale 

zichtbaarheid bij 

diverse 

evenementen zijn 

we in staat om 

meer vrijwilligers te 

werven met hulp 

van onze 

vrijwilligers   

 

Door jullie 

bijdragen zoals 

foto’s en leuke 

anekdotes op 

website en 

Facebook hopen wij 

zo met elkaar meer 

mensen voor onze 

buitenactiviteiten te 

interesseren.    

  

STALLING MEERLANDEN HILLEGOM 
 

Eén van de HLT matches is een stalling bij Meerlanden in Hillegom. De 

tegenprestatie is dat wij dit vermelden met hun logo op de website en 

bekend maken via Facebook. Ons contactpersoon Dave doet er alles aan 

om ons ter wille te zijn en wil er een succes van maken.  

De stalling is naar verwachting 21 maart a.s. leeg en vrij bereikbaar. De 

stalling zal dan worden ingericht met een stalen kast voor benodigdheden 

en een sleutelkastje. Dan kunnen er foto’s gemaakt worden en kan de 

instructie geschreven worden. Op zaterdagmorgen 4 april a.s. zal bij de 

stalling een instructie gegeven worden. De uitnodiging daarvoor volgt nog. 

De eerste ritten vanuit die stalling kunnen dan 6 april van start gaan. 

Uiteraard gaan we daar weer een paar mooie foto- en persmomentjes van 

maken. 

Een aantal vrijwilligers hebben onze stichting bij een 

aantal organisaties onder de aandacht te brengen: 

- Bart Habers heeft voor de mooie Fietsmaatjes borden gezorgd op de 

duofietsen en op onze stallingplaatsen.   

- Theo Beentjes heeft Fietsmaatjes geïntroduceerd bij de vereniging voor 

gepensioneerden KLM‘ers. In April 2020 krijgen we een mooi bedrag 

overhandigd. 

- Mart Bijwaard heeft ons als goed doel voorgedragen bij de Wereld Vrede 

Meditatie dag  in Lisse op Oudjaarsdag 2019.   

- Ferdinand Warmerdam is afgelopen maanden gestart voor werving van 

sponsoren. Dit heeft geresulteerd in bijdragen van Berkel en De Lange 

Accountants. 

- Joop den Blanken, lid van de Jeu de Boules vereniging “Les Boules 

Fleuries” heeft de fooienpot overhandigd gekregen. 

  

Geweldig dat dit zo kan gaan in Hillegom en Lisse! 

 

 

 

 

“Vrienden van” tarief 
 

Een aantal horecagelegenheden zijn bereid tegen een verlaagd tarief koffie 

en thee aan te bieden. Vijf locaties zijn van één eigenaar en hier worden 2 

kopjes koffie met appelgebak voor € 5,- aangeboden, te weten:  

 Venneper Lodge 

 Berg en Dal ( tegenover de Stay Okay)  

 Vogelsangh (iets verder dan de ingang van Pannenland) 

 Lowietje aan de Kaag (voormalig Hanepoel, waarschijnlijk in mei 

open) 

 Het Tussen Station (voormalig station Lisse)       

Begin april krijgen de restaurants een sticker op de deur. Dan zijn er ook 

ter legitimatie sleutelhangers van Fietsmaatjes Hillegom Lisse aan de 

sleutels bevestigd. 

 

 

Ondersteuning 

In maart vinden er een 

aantal gesprekken plaats 

met fietsmaatjes die willen 

ondersteunen bij PR en 

Communicatie!  

  

 

 

 
 

 

https://www.meerlanden.nl/
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Facebook en 

Website 

Volg hier de 

nieuwtjes van de 

week en voortgang 

van onze 

activiteiten en 

projecten.  

“Delen/liken” op 

Facebook zorgt 

ervoor dat we meer 

aandacht krijgen 

voor onze activiteit. 

Ook kan de website 

over diverse 

onderwerpen 

geraadpleegd 

worden.  

Hier worden ook 

nieuwsberichten 

geplaatst, en 

voortgang van de 

projecten. 

 

 

In het laatste kwartaal van 2019 hebben we een gesprek gehad met 

Ashanti Haverkamp van de Vliegende Winkel, een project van Fioretti 

Hillegom. We hadden eerder dat jaar laten weten dat we mogelijk wel 

leuke opdrachten hadden. 

Een 8-tal leerlingen uit het 4e jaar VMBO basiskader “audiovisuele media” 

werken in kleinere groepjes projecten uit voor een aantal organisaties. 

Daarbij gaat het ook om het vergroten van sociaal bewustzijn van de 

leerlingen. En wordt er gelet op de competenties: samenwerken, 

professionaliteit en gespreksvaardigheden. Het uiteindelijke doel is 

professionele producten op te leveren. 

Joop den Blanken (secretaris FMHL) en Christa Portegies (Communicatie 

en PR FMHL) hebben 23 januari jl. over Fietsmaatjes Hillegom Lisse 

verteld. Wij hebben behoefte aan vernieuwde inhoud voor facebook 

(bijvoorbeeld korte filmpjes, foto’s met teksten), folder, poster, en 

sleutelhangers. 

Donderdag 20 februari jl. hebben de leerlingen de tocht gemaakt met Jos 

Tukker, vrijwilliger van FM HL. Zie foto. Hier vertelt Jos Stijn van Egmond 

hoe de fiets werkt. De leerlingen hebben op hun beurt Jos ingewijd in de 

wereld van “vloggen” en “bloggen”. Het verslag van Jos kunt u teruglezen 

op Facebook en de website. De leerlingen wilden een paar producten voor 

15 maart a.s. af hebben. Dan zou de Zorgmarkt in de Waterkanten te Lisse 

plaatsvinden. Deze dag is afgelopen dagen afgelast i.v.m. het coronavirus. 

26 maart a.s. krijgen wij alles wat gemaakt is definitief overhandigd. Wij 

wachten met spanning af en zijn heel blij met de betrokkenheid en inzet 

van deze leerlingen van de Vliegende Winkel. Wij houden u op de hoogte 

via de website en Facebook!   

 

 

Binnengekomen mail: 

Beste Christa,  

We zijn vandaag bezig 

geweest met foto's 

bewerken, video's editen en 

de flyer gemaakt. 

We zijn goed bezig geweest 

om alles in orde te maken. 

We hebben al wat 

concepten gemaakt met 

onderschrift voor jullie social 

media. De flyer is af en we 

hebben al wat bewerkte 

foto's. Hier hebben we de 

flyer en de bewerkte foto's 

met onderschrift.  

 

Met vriendelijke groet, 

Team Vliegende Winkel 

5 maart 

 

 

Heel erg bedankt! 
 
Wij realiseren ons dat dit een uitgebreide (1e) Nieuwsbrief is. Dit komt ook 

omdat er teruggeblikt wordt op 2019 en vooruitgekeken op dit nieuwe 

jaar. Er is ook zoveel gebeurt om trots op te zijn!  
Wij willen u als vrijwilliger van harte bedanken voor al uw inzet en 

medewerking, zonder u zouden wij niet bestaan. 
 
Verder willen wij u ook bedanken voor het begrip rondom de maatregelen 

om het coronavirus tegen te gaan en contact te voorkomen met ouderen 

en personen met een verminderde weerstand. Zoals u weet hebben wij 

daarom besloten alle ritten te cancelen tot 31 maart. Wij zullen u op de 

hoogte houden wanneer de ritten weer van start kunnen gaan. 
 
Wij wensen u een goede gezondheid en als u hulp nodig heeft voor 

bijvoorbeeld boodschappen, laat dit ons dan weten. 

 

 

 

 

 

 

 

 


