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De Coronapandemie
2020 was voor Fietsmaatjes Teylingen een moeilijk jaar. Ook wij werden geconfronteerd met
Covid-19 en de gevolgen daarvan.
Op 13 maart hebben wij moeten besluiten alle fietsritten per direct stop te zetten.
Vanaf dat moment zijn wij gaan zoeken naar mogelijkheden om toch weer buiten te kunnen
gaan fietsen met onze gasten. In samenspraak met fietsleverancier van Raam, is er gekozen
voor een tussenscherm op de fiets tussen vrijwilliger en gast. Dit scherm bestaat uit een
stevig metalen frame met daarin een dikke, doorzichtige plastic wand. Dankzij de giften van
sponsoren hebben we tussenschermen kunnen aanschaffen voor 9 duofietsen.
Tevens is door Fietsmaatjes Teylingen een hygiëneprotocol opgesteld. Hierin staat
beschreven hoe de fietsen, vóór elke fietsrit, gereinigd moeten worden. Verder wordt er
gebruik gemaakt van ontsmettende handgel, faceshields en mondkapjes.

Doelstelling
De stichting Fietsmaatjes Teylingen stelt zich ten doel om mensen die nog graag willen
fietsen maar dit niet (meer) zelfstandig kunnen, fietstochten van één tot drie uur aan te
bieden samen met een fietsmaatje. Dit zijn fietstochten op een duofiets of rolstoelfiets met
elektrische trapondersteuning. Samen kunnen de vrijwilliger en de gast genieten van het
fietsen, de buitenlucht en van het contact met elkaar.
De eerste duofiets van Fietsmaatjes Teylingen is aangeschaft met financiële steun van de PCI
van de St. Matthiasparochie en AKZO Nobel en is geleverd op 30 juni 2012. Dit is tevens onze
startdatum
De Stichting Fietsmaatjes Teylingen is daarna opgericht op 27 november 2012
Op 2 september 2017 heeft Fietsmaatjes Teylingen haar eerste lustrum gevierd.

Eind 2020 was Fietsmaatjes Teylingen in het bezit van 11 duofietsen en een rolstoelfiets.
Organisatie:
Bestuur
Het bestuur van stichting Fietsmaatjes Teylingen bestaat uit:
Mevr. Tekla Zwinkels

voorzitter

Dhr. Paul Verbeek

penningmeester

Mevr. Petra Duijnhoven

secretaris

Het bestuur van de Stichting Fietsmaatjes Teylingen is op zoek naar uitbreiding. O.a. een
bestuurslid voor PR & Communicatie zou zeer welkom zijn.
Mevr. Ans Rodenburg biedt ondersteuning bij administratieve zaken. Zij maakt o.a. de
vrijwilligerspassen en voert betalingen in, in het systeem van Samen Fietsen.

Coördinatoren
Voor de praktische uitvoering wordt het bestuur bijgestaan door coördinatoren. Zij doen de
intakegesprekken met gasten en vrijwilligers en brengen gast en vrijwilliger samen: de
‘maatjes’. Zij onderhouden ook het verdere contact met de vrijwilligers.
Sassenheim:

mevr. Paula Stelma en mevr. Petra Oudshoorn

Sassenheim De Bernardus: mevr. Ria van Leeuwen
Voorhout:

mevr. Carla Reumerman en dhr. Hans Boere

Warmond:

mevr. Tekla Zwinkels en mevr. Petra Duijnhoven

Het bestuur en de coördinatoren doen hun werkzaamheden volledig onbezoldigd. Alleen
directe onkosten worden vergoed.
Technisch beheer
In elke dorpskern is een technisch fietsbeheerder:
In Sassenheim:

dhr. Ton Wijsman

In Voorhout:

dhr. Ton Kroon

In Warmond:

dhr. Bas de Zwart

De taak van de technisch fietsbeheerders is ervoor te zorgen dat de fietsen steeds rijklaar
zijn. Ook zorgen zij ervoor, dat de faciliteiten op de stallingplekken in orde zijn. Zij doen de
meeste reparaties zelf. Indien er reparaties zijn die zij niet zelf kunnen verrichten, hebben zij
contact met Warmerdam de Fietsspecialist voor de fietsen uit Voorhout en Warmond en
met Bike Totaal Van Hulst voor de fietsen in Sassenheim. In een enkel geval moet een fiets
terug naar de leverancier, Van Raam.

De technisch specialisten kijken jaarlijks naar de technische staat van alle fietsen. Zij maken
hiervan een verslag en bieden dit het bestuur aan. Op basis van dit verslag kan het bestuur
besluiten welke fietsen eventueel vervangen moeten worden en voor welke fietsen een
opknapbeurt nog wenselijk is.
Website en Fietsreserveringsplatform
De website is voor onze organisatie heel belangrijk. Hier kunnen gasten en vrijwilligers
informatie vinden en via de website kunnen zij zich bij ons aanmelden. Ook worden er
activiteiten en nieuwtjes geplaatst.
Wij hebben dhr. Paul Zwaan bereid gevonden berichten op onze website te plaatsen en zo
de website actueel te houden.
Fietsmaatjes Teylingen maakt gebruik van een fietsreserveringssysteem: Samen Fietsen.
Hierin kunnen vrijwilligers een fiets reserveren op de door hen gekozen dag en tijd.
Gasten
Op 31-12-2020 had Fietsmaatjes Teylingen 237 gasten.
De meeste gasten wonen thuis en worden daar met de duofiets opgehaald. Daarnaast wordt
er gefietst met gasten uit verpleeg- en verzorgingshuizen.
Alle gasten ontvingen met Kerstmis een kerstwens.
Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers van Fietsmaatjes Teylingen was op 31-12-2020 152
Rond de kersttijd is er aan alle vrijwilligers een kerstwens met een attentie toegestuurd.

Activiteiten

Het bestuur heeft in 2020 zeven keer vergaderd, de coördinatoren drie keer. Notulen van
vergaderingen worden uitgewisseld, zonodig vergaderen bestuur en coördinatoren
gezamenlijk.
Ook met de technisch fietsbeheerders is dit jaar een keer vergaderd. Verder onderhoudt de
penningmeester regelmatig contact met hen.
Een deel van de vergaderingen vond i.v.m. de Coronapandemie digitaal plaats.
In de periode dat er niet gefietst kon worden zijn onze geplande activiteiten afgelast. In juni stond er
een Molentocht op de agenda en in augustus of september wilden wij een fietstocht organiseren
voor de leden van de oogvereniging. Wij hopen dat wij in de toekomst deze tochten alsnog kunnen
houden.
De jaarlijks één á twee keer te houden vrijwilligersbijeenkomsten zijn afgelast en ook onze jaarlijkse
thema-avond kon dit jaar niet doorgaan.

Om in deze periode het contact met onze gasten toch te kunnen onderhouden hebben wij onze
vrijwilligers gevraagd af en toe te bellen met hun fietsmaatje. Veel van onze gasten zijn
thuiswonende ouderen voor wie behalve het fietsen en buiten zijn ook het sociale contact erg
belangrijk is.
Ook hebben wij alle gasten een kaart gestuurd en is er bij alle gasten en vrijwilligers een bos tulpen
bezorgd. Dit werd zeer op prijs gesteld.
In mei konden wij, dankzij de voorzorgsmaatregelen en het feit dat onze activiteiten buiten
plaatsvinden, onze fietstochten weer hervatten. Het aantal fietsritten kwam weer langzaam op gang.
Niet alle gasten en vrijwilligers zijn direct weer gaan fietsen. Veel gasten en vrijwilligers zijn al wat
ouder en zij zijn zeer voorzichtig. Langzamerhand komt het vertrouwen weer terug en worden er
weer meer ritten gepland. Toch is het aantal geregistreerde fietsritten in 2020 ongeveer 30% minder
dan in 2019. Dit betreft fietsritten in heel Teylingen, van zowel thuiswonenden als mensen in
verpleeg- en verzorgingshuizen.

Wij hopen voor iedereen dat 2021 een beter jaar wordt, waarin wij onze activiteiten weer volledig
kunnen hervatten en uitbreiden.

