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Onderwerp: Donatie/Sponsoring                     Hillegom/Lisse, januari 2021. 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Graag willen wij uw aandacht vragen voor de sponsoring/donatie mogelijkheden aan de 

lokale Stichting Fietsmaatjes Hillegom Lisse (hierna te noemen FMHL). Wij zijn een jonge 

stichting, opgericht in 2018, en hebben in 2019 ons eerste volledige  jaar een flinke groei 

doorgemaakt. 

Het Fietsmaatjes project 

Het Fietsmaatjes project houdt in dat een vrijwilliger (het fietsmaatje) en een vaste gast 

elke week of om de week ritten maken op de duofiets in de regio. Gasten zijn zowel 

jongere als oudere mensen. 

Onze stichting maakt het mogelijk dat mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen of 

willen fietsen, of door omstandigheden in een isolement dreigen te komen of zijn 

geraakt, samen met een fietsmaatje op een duofiets in de omgeving kunnen fietsen. Wij 

zijn actief in de dorpen Hillegom en Lisse. Zo komen deze mensen weer buiten in 

beweging. Dit is dan een van de weinig aangeboden buitenactiviteiten. 

Fietsmaatjes Hillegom Lisse 

Het lokale team bestaande uit 13 personen, een voorzitter, secretaris, penningmeester, 5 

coördinatoren, 4 technische beheerders en 2 personen voor Communicatie en ruim 80 

fietsende vrijwilligers. In 2018 zijn we met 2 duofietsen zijn gestart. In 2019 hadden de 

we beschikking over 4 duofietsen en 1 reservefiets. 

Ons doel was in 2019 FMHL op de meeste facetten te verdubbelen. Dit is ons gelukt. 

Om u een indruk te geven: we zijn in 2019 gegroeid van 33 naar 101 gasten; van 37 

naar 82 vrijwilligers; van 470 naar 975 ritten.  

Helaas was 2020 ook voor ons door de Covid19 een moeilijk jaar. We waren er klaar voor 

en stonden gereed met 3 duofietsen in Lisse en 3 in Hillegom en de reserve duofiets. 

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl. 

 

Financiering 

Alle duofietsen met elektrische trapondersteuning zijn gefinancierd door donaties van 

diverse fondsen zoals Zorg en Zekerheid, Oranje Fonds, Fonds 1818, Schipholfonds, 

Rabo Coöperatie fonds etc. Deze financiers 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. 

Onze lopende begroting  is ongeveer € 1500,- per jaar/per duofiets of wel € 7,50 per rit. 

De begroting wordt voor 1/3 gedekt door ritopbrengsten van € 3,- per rit. die we, ook 

voor vaak kwetsbare mensen, niet te hoog willen maken.  

Maatschappelijk ondernemen 

FMHL doet een beroep op u om onze stichting, in het kader van maatschappelijk 

ondernemen, te steunen door middel van sponsoring of donatie. Wij willen hiermee 

zorgen voor een solide lange termijn financiering van de Fietsmaatjes activiteiten in de 

dorpen Hillegom en Lisse.  

 

 

http://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/
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Mogelijkheden voor doneren/sponsoring 

Wij hebben de volgende mogelijkheden voor een donatie, sponsoring of andere 

ondersteuning: 

• “Adopteer een duofiets” 

Bedrijven kunnen een duofiets "figuurlijk adopteren" voor één of enkele jaren. 

Daarmee is € 500,- per jaar gemoeid waarmee in het onderhoud van een duofiets 

kan worden voorzien.   Op deze manier kunnen we met zeven van deze sponsors 

ca. 1/3 van onze begroting  dekken. 

• “Rit-certificaten” 

Bedrijven en particulieren kunnen "ritten sponsoren" door het kopen van "rit-

certificaten".  Het certificaat is twee jaar geldig. 

o Een certificaat voor 10 ritten kost € 75,-; 

o Een certificaat voor 20 ritten  kost € 150,-.  

o Een veelvoud van deze certificaten is uiteraard ook mogelijk. 

Met de verkoop van deze rit-certificaten hopen we voor een deel van de ritten de 

werkelijke kosten te ontvangen i.p.v. de € 3,-/rit. Zo kunnen we dan eveneens ca 

1/3 van onze begroting dekken. 

 

• “Vrienden van Fietsmaatjes Hillegom Lisse” 

- Een “vrije” jaarlijkse of meerjarige gift; 

- Donaties in de vorm van goederen of diensten t.b.v. de uitvoering van onze 

activiteiten. 

 

Tegenprestatie 

Bij donaties of sponsoring voor bedragen vanaf € 250,- bieden wij als Fietsmaatjes 

Hillegom Lisse, bij geen bezwaar, de mogelijkheid aan uw bedrijfslogo  op onze website 

te vermelden. Andere mogelijkheden zijn nader af te stemmen.  Ook kunt u een sticker 

krijgen in het kader van “Vriend van…” die u bijvoorbeeld op de deur van uw bedrijf, 

winkel of restaurant kunt bevestigen. 

 

Interesse?               

Bent u geïnteresseerd in een van de genoemde mogelijkheden dan zouden wij het erg 

waarderen wanneer u een van de bovengenoemde mogelijkheden aankruist en dit 

formulier mailt naar bestuur@fietsmaatjeshillegomlisse.nl Mocht u nog vragen hebben, 

dan kunt u dit ook via dit email adres laten weten. Ons banrekening nummer staat ook 

onderaan op deze brief. Vermeldt u in deze mail ook uw telefoonnummer dan nemen wij 

snel contact met u op.   

Wij danken u ook namens onze vrijwilligers en gasten, voor uw interesse in Fietsmaatjes 

Hillegom Lisse. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Fietsmaatjes Hillegom Lisse 

 

Namens Bestuur 

Voorzitter 
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