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Doelstelling 
De Stichting Fietsmaatjes Teylingen heeft tot doel om mensen die nog graag willen fietsen, 
maar dit zelfstandig niet meer kunnen, fietstochten van circa 1-3 uur met een maatje aan te 
bieden. Dit zijn fietstochten op een duofiets of rolstoelfiets met een elektrische 
trapondersteuning. Samen lekker fietsen en genieten! 
 
De eerste duofiets van Fietsmaatjes Teylingen is aangeschaft door PCI St. Matthias met 
steun van AKZO Nobel en is geleverd op 30 juni 2012. Dit is onze startdatum. Stichting 
Fietsmaatjes Teylingen is daarna opgericht op 27 november2012. 
Op 2 september 2017 heeft Fietsmaatjes Teylingen haar eerste lustrum gevierd! 
 
Bestuur en coördinatoren  
Het bestuur bestaat uit: 
- Mevr. Tekla Zwinkels (voorzitter en coördinator Warmond) 
- Dhr. Jan Burgmeijer (penningmeester en interim secretaris) 
- Dhr. Hans van Gerven (secretaris tot 29 november 2017) 
- Mevr. Thea Peters (website, rooster) 
Verder zijn de volgende personen coördinator: 
- Warmond: Tekla Zwinkels en Petra Duijnhoven 
- Sassenheim: Paula Stelma en Petra Oudshoorn-Stelma 
- Voorhout: Hans Boere en Carla Reumerman 
 
In 2017 hebben het bestuur en de coördinatoren 5 maal vergaderd. Op 8 februari, 11 mei, 3 
juli, 19 september, 29 november 
 
Gasten  
Het grootste deel van de gasten woont thuis (ongeveer 150) en wordt  daar opgehaald  
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 
 
Vrijwilligers 
Door bijna 100 vrijwilligers zijn met circa 200 gasten ongeveer 1.500 betaalde fietstochten 
gemaakt. 
Er zijn in de verschillende kernen vrijwilligersbijeenkomsten gehouden waar praktische zaken 
worden besproken en waar altijd ruimte is voor gezellig samenzijn. 
Er zijn nieuwe werkwijzen, calamiteitenplannen en inschrijfformulieren gemaakt en verkorte 
geplastificeerde instructies voor bij de parkeerplaats van de fietsen. 
De vrijwilligers staan tevens ingeschreven bij Stichting Welzijn Teylingen. Welzijn Teylingen 
verzorgt de vrijwilligerspasjes, de telefonische bereikbaarheid voor nieuwe gasten en 



vrijwilligers. De vrijwilligers zijn via de gemeente Teylingen verzekerd tegen 
WettelijkeAansprakelijkheid en Ongevallen (VNG basis en pluspolis). 
 
Technische commissie en duofietsen 
De technische commissie bestaat uit: 
- Ton Wijsman; dorpskern Sassenheim 
- Ton Kroon; dorpskern Voorhout 
- Ton Schell; dorpskern Warmond 
 
De taak van de technische commissie is er voor te zorgen dat de fietsen rijklaar zijn. Verder 
zorgt zij er voor dat de faciliteiten in de parkeergarage in orde zijn. Zij houdt contact met 
Warmerdam de Fietsspecialist indien reparaties aan de fietsen door Warmerdam nodig zijn. 
Dit jaar is geen nieuwe duofiets aangeschaft. Het totaal aantal duofietsen blijft zes; twee per 
kern. Verder is er een rolstoelfiets beschikbaar voor de 3 kernen. 
De duofietsen zijn sinds eind 2016 voorzien van verzwaarde achterwielen en achteras en 
betere kettingen. Hierdoor lagen de reparatiekosten in 2017 30% lager dan in 2016. 
 
Sponsoring  
De Stichting is voor haar inkomsten sterk afhankelijk van donaties. Dit geldt volledig voor de 
aanschaf van nieuwe fietsen en voor ongeveer 50% voor de operationele kosten. De 
stichting is een ANBI, waardoor giften aftrekbaar zijn. Een aantal bedrijven en particulieren 
steunt  ons met een periodieke gift. 
 
Communicatie 
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, het  Teylinger Nieuwsblad en het Leidsch Dagblad. 
 
Activiteiten 
 
Datum Activiteit 
24 maart Kick off van Groeiprogramma van het Oranjefonds. Jan Burgmeijer is 

deelnemer namens Fietsmaatjes Teylingen. 
17 juni Vrijetijdsfestival van Welzijn Teylingen in Park Rusthoff in 

Sassenheim 
16 juli Deelname met onze 6 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. 

2 september Groot lustrumfeest van Fietsmaatjes Teylingen op het dorpsplein in 
Warmond (zie verslag onder) 

2 november Finaleavond van de Rabobank Clubkascampagne in de Bollenstreek. 
Fietsmaatjes Teylingen is voor de derde keer op rij winnaar en 
ontvangt een bedrag van €1.527,60 

7 december Deelname met 2 duofietsen en een eigen kraam aan de social pop up 
markt van de bijeenkomst “Morgen is Vandaag” in De Fabrique  in 
Maarssen, ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het 
Oranjefonds. 

12 december Kerstborrel van Welzijn Teylingen 
 
 
Activiteiten in verband met het vijf jarige bestaan 

- Film gemaakt door LVSL filmclub in Leiden. Deze film werd onder leiding van 
bestuurslid Hans van Gerven (tevens lid filmclub) in het voorjaar gemaakt. De 
eindmontage was gereed kort voor de deadline van  het lustrumfeest. Het resultaat is 



een prachtige weergave van 17 minuten die alle aspecten van Fietsmaatjes heel 
mooi weergeeft. Het resultaat werd getoond tijdens het lustrumfeest. 
 

- Fietsmaatjes Magazine. Dit magazine werd gemaakt onder leiding van Ben Crul (FM 
Leiden Leiderdorp) en Tekla Zwinkels. Er staan prachtige verhalen in van onze 
gasten, vrijwilligers en andere betrokkenen. Er werden 12.000 exemplaren gedrukt, 
gefinancierd door de gemeente Leiden. Daarna zijn deze verspreid in de hele regio! 
 

- Lustrumfeest op 2 september. Bij het dorpsplein in Warmond en Grand Café  de 
Oude School. Hier waren al onze fietsmaatjes (gasten en vrijwilligers) voor 
uitgenodigd, plus nog tientallen andere gasten. Het was die dag mooi weer en we 
hadden ongeveer 200 personen op het feest. Er was eerst een lunch plus film voor 
de vrijwilligers in het Grand Café. Daarna kwamen de gasten die voor het grootste 
gedeelte buiten op het terras hebben gezeten. Er was muziek van Kleintje Pils, er 
was een ijscowagen en was  per bezoeker koffie met een klein gebakje en twee 
drankjes. De sfeer was geweldig. Een dag om niet te vergeten. Het Fietsmaatjes 
Magazine werd feestelijk overhandigd aan 3 wethouders van Teylingen, Leiden en 
Leiderdorp. Vrijwilliger Joop Vilders werd in het zonnetje gezet door  wethouder Arno 
van Kempen. Alle vrijwilligers die minimaal 4 jaar bij Fietsmaatjes betrokken waren 
hebben een speldje ontvangen. 

 
 
Groeiproject en het Oranjefonds 
De initiatiefnemers van Fietsmaatjes Teylingen, Jan Burgmeijer en Tekla Zwinkels, hebben 
zich eind 2016 aangemeld voor het Groeiprogramma van het Oranjefonds. Uit 270 
aanvragen zijn 60 initiatieven geselecteerd voor module 1 of 2 van het programma en 
Fietsmaatjes zat daar bij! Op 24 maart2017 werd door Jan Burgmeijer de kick off van module 
1 bijgewoond. Tot ieders verrassing kwam beschermheer Koning Willem Alexander de 40 
deelnemers die dag succes wensen! Na enkele trainingsdagen en workshops zijn de eerste 
contouren van het groeiplan gemaakt. Op 17 augustus, aan het eind van module 1, leverden  
Jan en Tekla het canvasmodel en het groeiverhaal voor Fietsmaatjes in. Eind september 
werd bekend dat Fietsmaatjes ook is toegelaten tot module 2. Hierin werd een 
vervolgstrategie ontwikkeld en plannen gemaakt voor twee grote experimenten. Inleverdatum 
1 februari 2018. De vrijwilligers van  Fietsmaatjes worden telkens betrokken bij de 
verschillende stappen van het groeiproject 
 
 
Bijlage: 
 
Overzicht aantallen vrijwilligers en gasten  
 
 Vrijwilligers  
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Warmond 18 20 21 26 25 28 
Sassenheim 0 20 29 37 30 37 
Voorhout 0 18 21 33 23 34 
Totaal 18 58 71 96 78 99 
 
 
 Gasten   
 2012 2013 2014  2015 2016 2017 
Warmond 22 28 32 34 30  40 
Sassenheim 0 47 70 71 81  79 
Voorhout 0 16 45 51 37  57 
Totaal 22 91 147 156 148  176 



 
 


