Stichting Fietsmaatjes Teylingen
Jaarverslag 2016
Geschreven door Jan Burgmeijer (interim secretaris) en aangevuld door Hans van Gerven
Vastgesteld door het bestuur van Fietsmaatjes Teylingen

Doelstelling
De Stichting Fietsmaatjes Teylingen heeft tot doel om mensen (gast) die nog graag willen
fietsen, maar dit zelfstandig niet meer kunnen, fietstochten van circa 1-3 uur aan te bieden.
Dit zijn fietstochten op een duofiets of rolstoelfiets (nieuw) met een elektrische
trapondersteuning, waarbij het mogelijk is om zelf mee te trappen en zittend naast een
vrijwilliger (fietsmaatje) die trapt en stuurt. Met deze wekelijkse of 2-wekelijkse fietstochten
wordt het isolement van onze gasten doorbroken, komen de gasten op een gezellige manier
letterlijk in beweging en ontstaan er unieke contacten tussen gasten en vrijwilligers.
Toelichting
Er zijn vele enthousiaste verhalen van onze gasten. Enkele verhalen staan met foto’s op de
website. Het fietstochtje met de duofiets is iets waar de gast echt naar uit kijkt. Daarbij is het
contact met de vrijwilliger minstens zo waardevol.
De vrijwilligers vinden het ook erg leuk om dit werk te doen.
Nieuwe vrijwilligers krijgen een instructie om te leren om te gaan met de duofiets en zij leren
hoe zij met de gasten moeten omgaan.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
- Mevr. Tekla Zwinkels (voorzitter, communicatie)
- Dhr. Hans van Gerven (secretaris, vanaf 13 juni)
- Mevr. Thea Peters (website, rooster)
- Dhr. Jan Burgmeijer (penningmeester en interim secretaris)
Toelichting:
Tot maart 2016 was Femke Willems secretaris; vanaf juni 2016 heeft Hans van Gerven deze
taak op zich genomen.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed financieel beleid, de organisatie van de van de
Stichting heeft een aantal taken: de financiële en organisatorische aspecten, website,
rooster, sponsoring en communicatie met de media en met potentiële sponsoren.
Vergaderingen
In 2016 hebben het bestuur en de coördinatoren 4 maal vergaderd.
Gastenkaart, werkwijze en calamiteiten
In april 2016 is de nieuwe gastenkaart geïntroduceerd. Iedere gast heeft een gastenkaart,
met aan een kant de persoonlijke gegevens van de gast en aan de andere kant een
strippenkaart die voor het hele jaar gebruikt kan worden. Voor elke rit wordt nog steeds 2
Euro gerekend.
Eind van het jaar zijn de Werkwijze en het calamiteitenplan op nieuw beschreven
(beknoptere schrijfstijl) en door het bestuur vastgesteld.

Coördinatoren:
De coördinatoren zijn:
- Dhr. Hans Boere; dorpskern Voorhout
- Dhr. Cas Schmidt en mevr. Trudy Muller; dorpskern Sassenheim.
Vanaf 2017 volgen Paula Stelma en Petra Oudshoorn hen op.
- Mevr. Tekla Zwinkels; dorpskern Warmond
Toelichting
De gemeente Teylingen kent drie kernen: Sassenheim, Voorhout en Warmond.
Elke van die kernen heeft een of twee coördinatoren.
De coördinator geeft leiding aan de vrijwilligers in zijn of haar dorpskern, organiseert
intakegesprekken met vrijwilligers en gasten en maakt een planning van het gebruik van de
fietsen door de vrijwilligers. Ook worden twee of meer keer per jaar bijeenkomsten
georganiseerd met de groep vrijwilligers om alle aspecten van het fietsen met onze gasten
goed door te spreken en hen te motiveren.
Op 13 december nemen Caspar Schmid en Trudy Muller afscheid als coördinatoren van
Sassenheim. Zij hebben Fietsmaatjes in Sassenheim vanaf het begin maart 2013 met veel
energie opgebouwd. Onder het toeziend oog van vele vrijwilligers overhandigt het bestuur
een oorkonde, die door kunstenares Nicolien Heemskerk is getekend. Tijdens deze gezellige
avond wordt het stokje overgedragen aan Paula Stelma en Caroline Punter. (In januari 2017
heeft Caroline het stokje overgedragen aan Petra Oudshoorn)
Gasten
Het grootste deel van de gasten woont thuis en worden daar opgehaald
Per 31 december telt dorpskern:
Sassenheim, met ongeveer 15.400 inwoners, ongeveer 80 gasten.
Voorhout, met ongeveer 15.300 inwoners, ongeveer 40 gasten.
Warmond, met ongeveer 5.000 inwoners, ongeveer 30 gasten.
Daarnaast rijden de vrijwilligers met circa 50 gasten die in een verzorgingshuis wonen, zoals:
Sassenheim:
De Bernardus, Raamwerk Oude Post, ’s Heeren Loo.
Warmond:
Mariënhaven / Mariëngaerde.
Voorhout:
Agneshove, Park Overbosch, Huize Gerto, Bolero
Door de vele vrijwilligers zijn met circa 200 gasten ongeveer 1.500 betaalde fietstochten
gemaakt.
Vrijwilligers
Per 31 december 2016 telt de stichting:
Sassenheim: 37 vrijwilligers
Voorhout: 23 vrijwilligers
Warmond: 25 vrijwilligers
Toelichting
De vrijwilligers staan ingeschreven bij Stichting Welzijn Teylingen en zijn via deze organisatie
verzekerd tegen Wettelijk Aansprakelijkheid
Verder verzorgt deze stichting de vrijwilligerspasjes, de telefonische bereikbaarheid voor
nieuwe gasten en vrijwilligers.
Technische commissie
De technische commissie bestaat uit:

-

Ton Wijsman; dorpskern Sassenheim
Ton Kroon; dorpskern Voorhout
Ton Schell; dorpskern Warmond

Toelichting
Een van de belangrijkste taken van de technische commissie is er voor te zorgen dat de
fietsen rijklaar zijn. Verder zorgen zij er voor dat de faciliteiten in de parkeergarage in orde
zijn. Zij houden contact met Warmerdam de Fietsspecialist indien reparaties aan de fietsen
door Warmerdam nodig zijn.
Fietsen
Dit jaar is een zesde duofiets aangeschaft uit de sponsorbijdrage Fonds 1818 en Rabobank
Bollenstreek. Het totaal aantal fietsen komt op zes; twee per kern.
Toelichting
In overleg met de fietsleverancier en de technische commissie is eind 2015 een actie gestart
met als doel de reparatiekosten van de duofietsen te verlagen. Er zijn een paar
verbetermogelijkheden door Warmerdam met ons getest, waaronder een zeer zware XXL
duofiets. Eind mei zijn deze testen met Van Raam geëvalueerd en dit heeft geresulteerd in
een verbeterde versie voor de zesde duofiets en een upgrade door Van Raam van de
overige 5 duofietsen die nu zijn voorzien van verzwaarde achterwielen en achteras en betere
kettingen.
Sponsoring en duofietsen
Van de hierna volgende fondsen en instellingen heeft de stichting giften ontvangen:
- Stichting Fonds 1818 (Herfstpremie 2015)
- Rabobank Bollenstreek (Clubkascampagne)
- EHBO Warmond
particulieren; vier giften.Fietsspecialist Warmerdam te Warmond is de vaste leverancier en
reparateur van de duofietsen die voor de gewone reparaties uitsluitend de kosten van de
onderdelen in rekening brengt.
Activiteiten
Datum
2 april
28 mei
3 juni
17 juli
4 oktober
11 november
26 november
13 december
Communicatie

Activiteit
Verjaardag Fietsmaatjes Noordwijk. Wij zijn ook uitgenodigd met
onze vrijwilligers en met onze duofietsen en rolstoelfiets.
Verjaardag Fietsmaatjes Teylingen in Park Rusthoff
Burgemeester en wethouders maken een proefrit met onze gasten op
het eiland Koudenhoorn in Warmond
Deelname met onze 5 duofietsen en met Fietsmaatjes Noordwijk aan
het hardloop event, de “10 van Noordwijk”. Na afloop leuk ontvangen
door de organisatoren van de Edwin van der Sar Foundation.
Start van de Rabobank Clubkascampagne. Elke stem levert ons 1
Euro op. Het resultaat is dat Fietsmaatjes Teylingen het meeste
aantal stemmen krijgt, plus een bedrag van € 2.492,00
Etentje van bestuur Fietsmaatjes met coördinatoren in het Stations
Koffiehuis in Warmond
Landelijke Fietsmaatjesdag bij Jan en Tekla op Herenweg 129 in
Warmond.
Feestelijke overdracht coördinatorschap van Sassenheim van Cas en
Trudy aan Paula Stelma en Caroline Punter

Het bestuur stelt alles in het werk om de bekendheid van de Stichting Fietsmaatjes in
Teylingen te vergroten door: de website, de facebookpagina, flyers, posters, diverse artikelen
in de lokale weekkranten De Teylinger, de Teylinger Nieuwsblad en het Leidsch Dagblad.
Landelijke uitstraling
Het particulier initiatief vanuit Warmond vertaalt zich het laatste paar jaar naar andere
gemeenten
In Bennebroek (Gelderland) en Leiden / Leiderdorp zijn met onze steun in 2016 ook
Fietsmaatjesprojecten gestart. Fietsmaatjes Teylingen heeft hen daarbij ondersteund in de
vorm van totale informatievoorziening, zowel administratief als in technische zin.
.
Dit jaar hebben de initiatiefnemers van Project Fietsmaatjes (Tekla Zwinkels en Jan
Burgmeijer) op 27 november een bijeenkomst georganiseerd voor informatiedeling met de
zeven organisaties van Fietsmaatjes in de gemeente Noordwijk, Kaag en Braassem,
Oegstgeest, Leiden/Leiderdorp, Gelderse Vallei (Ede Wageningen/Bennekom) en Millingen
aan de Rijn; deze laatste was verhinderd).
Na deze eerste kennismaking is onder andere gediscussieerd over de strekking van een
landelijke opschaling.
Toekomst
In november is door initiatiefnemers Jan Burgmeijer en Tekla Zwinkels een aanvraag
ingediend voor deelname aan het Groeiprogramma van het Oranjefonds. Indien deze
aanvraag wordt toegekend worden zij in staat gesteld om het Fietsmaatjes project landelijk te
gaan opschalen. Eind februari volgend jaar wordt de ‘uitslag’ verwacht.
Tot slot.
Op 28 mei is traditiegetrouw de verjaardag van Fietsmaatjes gevierd, samen met onze
vrijwilligers. Aan het einde van het jaar hebben de vrijwilligers van Stichting Welzijn
Teylingen een klein kerstpakket ontvangen.
Bijlage:
Overzicht aantallen vrijwilligers en gasten (thuiswonend en via de huizen)

Warmond
Sassenhei
m
Voorhout
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Vrijwilligers
2012
2013
18
20
0
20

2014
21
29

2015
26
37

2016
25
30

0
18

21
71

33
96

23
78

18
58

Gasten (getal na plus is via verzorgingshuizen)
2012
2013
2014
2015
2016
22
28
32
34+10
30 + 10
0
47
70
71+34
81 + 30
0
22

16
91

45
147

51+10
156+54

37 + 10
148 + 50

