
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2020 

Fietsmaatjes Voorschoten 

 

 

 

 

 

  



2 
 

 

Inhoud 
1. Voorwoord....................................................................................................................................... 3 

2. Doel van Stichting Fietsmaatjes Voorschoten ................................................................................. 3 

3. Historie ............................................................................................................................................ 3 

4. Organisatie, bestuur, team en taken ............................................................................................... 4 

Organisatie .......................................................................................................................................... 4 

Bestuur en team .................................................................................................................................. 4 

Taken ................................................................................................................................................... 5 

5. Materieel en stalling ........................................................................................................................ 5 

Duofietsen ........................................................................................................................................... 5 

Coronamaatregelen ............................................................................................................................. 6 

Stallingen ............................................................................................................................................. 6 

6. Vrijwilligers en gasten ..................................................................................................................... 7 

7. Donaties, sponsoring, subsidies en fondswerving .......................................................................... 7 

8. Externe communicatie en publiciteit .............................................................................................. 7 

9. Activiteiten ...................................................................................................................................... 8 

10. Financieel jaaroverzicht 2020 ...................................................................................................... 8 

11. Toelichting financieel overzicht ................................................................................................... 9 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



3 
 

  

1. Voorwoord  
Het bestuur van Fietsmaatjes Voorschoten (hierna te noemen FMV) presenteert hier het  jaarverslag 

met de resultaten over 2020. FMV is in januari 2019 opgericht en sinds de tweede helft van 2019 

actief. 2020 is hiermee het eerste volledige operationele jaar . 2020 was tevens een bijzonder jaar. 

Met het uitbreken  van de Corona epidemie hebben we het fietsen met de eerste lockdown moeten 

staken. Met gepaste maatregelen konden we in mei het fietsen vervolgen. 

2. Doel van Stichting Fietsmaatjes Voorschoten  
FMV 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 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.  

3. Historie  
Stichting Fietsmaatjes Voorschoten is opgericht op 24 januari 2019. 

Het idee om in Voorschoten de Stichting Fietsmaatjes op te richten komt van het echtpaar Rob en 

Hennie Eckhardt . Zij hadden begin 2018 de duo-fiets in Leiden zien rijden en waren gelijk 

enthousiast. Rob werd Fietsmaatje in Leiden en beiden zijn in Voorschoten gaan onderzoeken wat de 

mogelijkheden waren. Zo legden zij contact met Fietsmaatjes.nl, de gemeente Voorschoten en 

stonden met de geleende duo-fiets uit Leiden op de vrijwilligersmarkt.  Hier was genoeg 

belangstelling om te gaan fietsen maar niet om het initiatief op te gaan zetten. Echtpaar Eckhardt 

besloot een oproep in de krant te doen waarop het huidige bestuur reageerde. In het laatste 

kwartaal van 2018 werden naar het concept van Fietmaatjes.nl voorbereidingen getroffen om in 

januari de stichting op te richten. 

Op 17 juli 2019 vond de officiële aftrap van FMV plaatst door burgemeester Paulien Bouvy. 
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4. Organisatie, bestuur, team en taken  

Organisatie 
Naam van de organisatie:                 Stichting Fietsmaatjes Voorschoten 

RSIN nummer:         859685317   

Nummer Kamer van koophandel:   73848379 

Bankrekening ING bank:        NL58 INGB0008785527 t.n.v. Stichting Fietsmaatjes Voorschoten  

Adres:           R. Wagnerlaan 73-703, 2253 CD te Voorschoten 

E-mail:           info@fietsmaatjesvoorschoten.nl 

Bestuur en team 
Vanaf de oprichting bestaat het bestuur uit de volgende leden: 

- Mevr. Susan Mutsaerts, voorzitter  

- Mevr. Louise Wammes, voorzitter 

- Mevr. Hennie Eckhardt, algemeen bestuurslid (en coördinator)  

- Dhr. Martin Schouten, secretaris 

- Dhr. Joop Crama, penningmeester  

Naast het bestuur  bestond het team initieel uit: 

- Dhr. Rob Eckhardt, technisch beheerder 

De heer Schouten heeft te kennen gegeven zijn functie als secretaris eind 2020 neer te willen leggen. 

Mevrouw Eckhardt heeft aangegeven op den duur (lees 2021) het bestuur te willen verlaten en zich 

volledig wil richten op het coördinatorschap. 

In 2020 is het team FMV uitgebreid met: 

- Mevr. Marchien van Hoorn,  coördinator (per  juli) 

- Mevr. Apoline Los, communicatie medewerker (per augustus) 

- Mevr. Petra Nales,  secretaris (niet zijnde bestuurslid) (per oktober) 

Met Marchien van Hoorn zijn er nu 2 coördinatoren actief.  

Apoline Los heeft de taken rondom communicatie van de voorzitters overgenomen. Hieronder valt 

onder andere het beheer van de website. 

Petra heeft in oktober het takenpakket van Martin overgenomen en zal naar verwachting begin 2021 

ook formeel de taak als secretaris overnemen en daarmee toe treden tot het bestuur. 

Alle bestuurders en teamleden zijn onbezoldigde vrijwilligers van FMV.  

  

mailto:info@fietsmaatjesvoorschoten.nl
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Taken    
 De coördinatoren  

 organiseren de intakegesprekken met de vrijwilligers en gasten en koppelen de vrijwilligers 

aan de juiste gasten 

 plannen de proefritten met nieuwe gasten en vrijwilligers  

 plaatsen de nieuwe gasten en vrijwilligers in het rooster van Samen Fietsen 

 onderhouden het contact met de gasten en vrijwilligers 

De technische beheerder  

 houdt de conditie van de duofietsen in de gaten en verhelpt kleine gebreken  

 onderhoudt contact met de Fietsenwinkel voor groot onderhoud 

 geeft gebruiksinstructie en verzorgt de proefritten voor  nieuwe vrijwilligers en gasten 

 houdt toezicht op de stallingen  

 

De secretaris  

 beheert de mailbox en de Samen Fietsen applicatie 

 beheert alle documenten 

 organiseert de vergaderingen, stelt hiervoor de agenda op en notuleert  

 onderhoudt het contact met de software leverancier van Samen Fietsen 

 

De penningmeester 

 voert de financiële administratie uit 

 communiceert met sponsors aangaande financiën 

 communiceert met gasten over betalingen van rittenkaarten  

 

De communicatie medewerker 

 beheert  de website en de Facebook pagina 

 stelt met input van het bestuur de nieuwsbrieven en nieuwsberichten op  

De voorzitters 

 stellen het beleids- en communicatieplan op  

 hebben contacten met media, fondsen, stakeholders en andere welzijnsorganisaties 

 stellen subsidie aanvragen op en onderhouden contacten met sponsors 

 hebben contact met Fietmaatjes.nl en andere fietsmaatjesstichtingen in Nederland voor 

benchmarking 

5. Materieel en stalling  

Duofietsen 
FMV is in 2020 gestart met 2 blauwe duofietsen en 1 zwarte fiets uit 2010. In januari 2020 is een  

derde blauwe duofiets aangeschaft met subsidie van Nut van Voorschoten. Deze fiets is per maart 

2020 in gebruik genomen. 
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 De fiets uit 2010 heeft een upgrade gehad door oude onderdelen te vervangen voor nieuwe. De fiets 

is in kwartaal 2 van 2020 beschikbaar gekomen als reserve fiets. Fiets 2010 staat niet in het rooster 

Samen Fietsen en kan door de vrijwilligers niet gereserveerd worden.   

 

Het aantal duofietsen is eind 2020: vier  (3 blauwe duofietsen en 1 zwarte reservefiets). 

In oktober 2020 is een subsidie voor een vierde fiets door stichting de Carolusgulden toegekend. In  

november 2020 is een vierde duofiets besteld. Deze fiets zal in kwartaal 1 van 2021 worden geleverd 

en in gebruik worden genomen.  

De duofietsen zijn met een polis met beperkte ongevallen opzittende verzekering en pech hulp voor 

onderweg verzekerd bij ENRA. In 2020 is geen schade geclaimd.  

Coronamaatregelen 
In maart 2020 heeft FMV besloten dat het fietsen gestaakt moest worden als gevolg van de geldende 

Coronamaatregel van 1.5 meter afstand. Uiteraard is het houden van 1.5 meter afstand op een 

duofiets niet mogelijk. Toen bleek dat de maatregelen voor een langere tijd noodzakelijk zouden zijn 

is besloten om twee fietsen uit te rusten met tussenschermen. In eerste instantie werd gebruik 

gemaakt van een door Fietsmaatjes Leiden zelf gemaakte houten tussenscherm. Dit scherm werd 

later vervangen door een licht en transparant tussenscherm van Van Raam.  

Het Corona-proof gebruiken van de duofietsen is mogelijk. Men dient wel alert te zijn op een aantal 

punten. Hoe Corona-proof gebruik gemaakt kan worden van de duofietsen is vastgelegd in het 

Coronaprotocol welke aan iedere deelnemers is toegezonden. 

Van stichting Retourschip is een schenking van € 1000 ontvangen voor het Corona-proof maken van 

FMV.  Met deze schenking zijn  twee tussenschermen en andere Corona materialen zoals 

ontsmettingsmiddelen, handschoenen en maskers  bekostigd. 

Stallingen 
FMV heeft eind 2020 de beschikking over 2 stallingen. De eerste stalling is bij Woonzorgcentrum 

Foreschate van Topaz. De tweede stalling is bij Woonflat Richard Wagner van Woonzorg. Beide 

stallingen zijn afgesloten en droge stallingplaatsen met een oplaadpunt. De stallingen worden door 

FMV kosteloos gebruikt en zijn ter beschikking gesteld door Topaz en Woonzorg. 

De Foreschate stalling is geschikt voor de stalling van 1 duofiets. In de Wagnerstalling kunnen 3 

fietsen maar idealiter 2 fietsen worden geplaatst. 

Met de aankoop van de vierde blauwe duofiets is uitgekeken naar een nieuwe stalling. Helaas heeft 

dit tot op heden geen resultaat opgeleverd. Wanneer de fiets wordt geleverd kunnen we tijdelijk 

gebruik maken van een stalling van Fietsenwinkel Besuyen.   

Ook met het oog op de verbouwing van woonzorgcentrum Foreschate zal in 2021 uitgekeken moeten 

gaan worden naar een nieuwe stalling. 
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6. Vrijwilligers en gasten  
FMV heeft in 2020 24 nieuwe gasten en 30 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen.  

In totaal heeft FMV op 31 december 2020 een bestand van 54 gasten en 56 vrijwilligers. 

Hiervan zijn 50 gasten en 55 vrijwilligers ook daadwerkelijk actief en hebben in 2020 gefietst. 

Het aantal ritten dat is gefietst in 2020 is 371. Dit aantal ligt ondanks de Corona-pandemie 162 ritten 

boven de 209 ritten die in 2019 werden gefietst. 

 

De vrijwilligers van FMV vallen onder de paraplu van de collectieve secondaire 

vrijwilligersverzekering die de gemeente Voorschoten via de VNG heeft afgesloten. 

Onder deze verzekering valt ook de aansprakelijkheid van het bestuur. Er is in 2020 geen beroep 

gedaan op deze verzekering.  

7. Donaties, sponsoring, subsidies en fondswerving 
In 2020 heeft FMV de stichting Carolusgulden aangeschreven om subsidie te verwerven voor de 

aanschaf van een vierde fiets. Deze subsidie is toegezegd. De vierde duofiets is in december besteld 

en zal in 2021 worden geleverd.  Ook zal het subsidiebedrag in 2021 worden uitgekeerd. 

 

Door diverse stichtingen en andere organisaties zijn bedragen geschonken. 

In 2020 zijn de volgende donaties en hulp ontvangen:  

 Door Stichting Retourship is € 1000 ter beschikking gesteld voor het Corona-proof maken van 

FMV. 

 Er is € 165 geschonken door individuen.  € 105 hiervan is geschonken door patiënten van 

Fysiotherapiepraktijk  Noord Hofland die een zelf gemaakt mondkapje van de praktijk 

hebben gekregen en daarbij gevraagd zijn om een kleine vergoeding hiervoor aan FMV te 

schenken. 

 Hema Voorschoten heeft FMV meegenomen in de actie &Schenk waarbij klanten van Hema 

1% van het aankoopbedrag kunnen schenken aan een lokale vereniging of stichting. Het 

bedrag werd nog niet in 2020 ontvangen. 

 Topaz stelt een stallingruimte ter beschikking. 

 Woonzorg stelt een stallingruimte ter beschikking. 

 Rijwielspecialist  Besuyen verzorgt kosteloos het periodieke onderhoud aan de fietsen en 

heeft de nieuwe fietsen voorzien van bordjes met daarop het logo van FMV. 

8. Externe communicatie en publiciteit  
FMV heeft in 2020 nauwelijks actief aandacht besteed aan het verder uitbreiden van de bekendheid 

van FMV. Er zijn wel meerdere momenten geweest waarbij FMV extern heeft gecommuniceerd en de 

publiciteit heeft behaald. 

 Er is op meerdere momenten berichtgeving geweest over Corona:  er is gecommuniceerd 

over de maatregelen die FMV moest nemen en de aanpassingen die vervolgens  gedaan zijn 

om te kunnen blijven fietsen. Dit is gedaan middels e-mails aan zowel gasten en vrijwilligers 
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waarbij het protocol werd toegezonden. Er zijn berichten op de website geplaatst en op de 

voorpagina van de Voorschotense krant is een foto en artikel geplaatst over het Corona 

proof fietsen door FMV. 

 Ten tijde van de eerste lockdown zijn er bij alle gasten en vrijwilligers kaartjes bezorgd met 

daarop een geschreven boodschap. 

 Voor 5 december zijn er bij alle vrijwilligers chocoladeletters met een gedicht bezorgd. 

 Rond kerst hebben alle gasten en vrijwilligers een digitale kaart ontvangen. 

 Naar alle vrijwilligers zijn in 2020 twee nieuwsbrieven verzonden. In de nieuwsbrief worden 

nieuwtjes,informatie en ervaringsverhalen gedeeld. 

 In juli heeft de nieuwe wethouder Paul de Bruijn kennis gemaakt met FMV. Paul de Bruijn 

heeft samen met een gast een rondje gefietst op de duofiets. Tijdens de ontmoeting was ook 

de Voorschotense krant aanwezig welke vervolgens verslag heeft gedaan van de fietstocht 

van de wethouder en de gast in Voorschoten-online. 

 In september heeft de VVD-fractie van  Voorschoten FMV de Heldenwaardering 

overhandigd. Met de Heldenwaardering bedankt de VVD jaarlijks een organisatie die op een 

bijzonder wijze zich inzetten voor ons dorp en de inwoners. Ook van deze uitreiking is verslag 

gedaan in de Voorschotense krant. 

 

Per augustus is mevrouw Apoline Los toegetreden tot FMV als communicatiemedewerker. Mevrouw 

Los heeft als opdracht om de website te verbeteren, de Facebook pagina uit te breiden en de 

communicatie professioneler uit te dragen. 

9. Activiteiten  
In 2020 hebben als gevolg van de Corona epidemie geen activiteiten plaats gevonden. 

10. Financieel jaaroverzicht 2020   
Net als 2019 is ook 2020 een gezond financieel jaar voor FMV. 

 

ONTVANGSTEN 
  

UITGAVEN 
 

 
€ 

  
€ 

Begin saldo (1-1-2020) 21.674,80 
 

Duofiets 3 11.514,00 

Bijdrage gasten 1.125,00 
 

Kantoorbehoeften 102,27 

Donaties overig 1.165,00 
 

Contributies 218,50 

   
Representatiekosten 331,37 

 
  

 
Onkosten  968,09 

 
  

 
Bankkosten 155,58 

 
  

 

Reservering   (onderhoud + 

overige uitgaven) 

(saldo  31-12-2020) 10.674,99 

Totaal 23.964,80 
 

Totaal 23.964,80 
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2020 wordt met een positief saldo afgesloten. Dit saldo wordt gereserveerd voor onderhoud van de 

duofietsen en overige uitgaven. Voor de aanschaf van de vierde duofiets is een subsidie van de 

stichting Carolusgulden toegezegd welke in 2021 zal worden ontvangen. 

11. Toelichting financieel overzicht  
 De eigen bijdrage van gasten is voor 2020 vastgesteld op € 3,00 per rit. Er wordt gewerkt met 

10 of 20 rittenkaarten.  

 Reservering voor groot onderhoud, vervanging bestaande accu’s en kosten zijn voorzien.  

 Er is in 2020 een kascommissie in gesteld die de Financiële Jaarrekening over 2020 van FMV 

heeft gecontroleerd. Deze controle heeft plaatsgevonden op 3 februari 2021.  

 

Het bestuur heeft het jaarverslag van Stichting Fietsmaatjes Voorschoten over 2020 goedgekeurd en 

vastgesteld op 3 februari 2021.  

  

Mevr. S. Mutsaerts,  Voorzitter  

Mevr. L. Wammes, Voorzitter 

Dhr. M. Schouten, Secretaris  

Dhr. J. Crama,  Penningmeester 

Mevr. H. Eckhardt, algemeen bestuurslid 

 


