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Inleiding
De Stichting Fietsmaatjes Oegstgeest heeft als doelstelling mensen die nog graag willen
fietsen, maar dat zelfstandig niet meer kunnen, fietstochtjes aan te bieden op een duo-fiets of
rolstoelfiets met een vrijwilliger (fietsmaatje). Naast het lekker buiten zijn, is er ook een gezellig
contact, een praatje en een moment genieten van de mooie natuur of gezellige dorpskern.
Organisatie
De organisatie is sinds 11 december 2015 een stichting met de naam Fietsmaatjes Oegstgeest.
Deze stichting is opgericht met steun van notaris Van de Oudeweetering uit Oegstgeest.
De stichting heeft een bestuur van drie personen en heeft verder een coördinator en een
technische commissie die vooralsnog uit één persoon bestaat.
De coördinator organiseert intakegesprekken met vrijwilligers en gasten, geeft fietsinstructies aan
de vrijwilligers en koppelt (indien nodig) vrijwilligers aan gasten.
De technische commissie houdt de conditie van onze fietsen in de gaten, verhelpt kleine gebreken
en onderhoudt het contact met de lokale vaste reparateur inzake periodiek onderhoud en grotere
reparaties.
De coördinator is Jeanneke den Os – Geijer.
De technische commissie is:
- Jaap van den Broek
Het bestuur van de Stichting heeft een aantal taken: de financiële en organisatorische aspecten,
website, rooster, sponsoring en communicatie met de media en met potentiële sponsoren. De
bestuursleden waren in 2017 als volgt:
- Marijke in ’t Veld (voorzitter, communicatie, sponsoring)
- Hanni van Bellen (secretaris, sponsoring)
- Johan van der Laan (penningmeester, website, rooster, communicatie en sponsoring)
Alle bestuurders, coördinatoren en andere vrijwilligers zijn onbezoldigde vrijwilligers van
Stichting Fietsmaatjes Oegstgeest.
De vrijwilligers van Fietsmaatjes Oegstgeest zijn als vrijwilliger verzekerd via de Collectiviteit
Vrijwilligersverzekering Servicepunt71 Verzekering. De Vrijwilligersverzekeringspolis is een
collectieve verzekering voor alle vrijwilligers binnen de gemeenten Leiden, Leiderdorp,
Oegstgeest en Zoeterwoude.

Donaties, sponsoring en fietsen
In 2017 werden bijdragen van de volgende fondsen en instellingen ontvangen:
Gemeente Oegstgeest, Zorg en Zekerheid en SOEK kringloopwinkel Oegstgeest.
Bike Totaal Van Hulst Fietsen te Oegstgeest is de vaste leverancier en reparateur van onze fietsen
en is bereid voor de gewone reparaties uitsluitend de kosten van de onderdelen in rekening te
brengen.
De stichting Recreatie en Vervoer heeft zich na onze oprichting bereid gevonden om hun duo-fiets
en rolstoelfiets in bruikleen te geven. Die bruikleen is in 2016 omgezet in een gift.
Er is in augustus 2016 een eerste nieuwe duo-fiets aangeschaft uit de sponsorbijdrage van Het
Wensenfonds van de Rabobank en de Stichting Carolusgulden.
Eind 2017 hebben we door donaties van Zorg en Zekerheid en kringloopwinkel SOEK en tweede
nieuwe duo-fiets kunnen bestellen.
Onze allereerste duo-fiets (via de stichting Recreatie en Vervoer verkregen) hebben we in
december 2017 verkocht.
Het aantal duo-fietsen is 2, het aantal rolstoelfietsen is 1.
Externe communicatie
Vanuit het bestuur is er alles aan gedaan om de bekendheid van Fietsmaatjes in Oegstgeest te
vergroten door: een website, een facebookpagina, A5-flyers, posters, diverse artikelen in de lokale
kranten (onder andere de Oegstgeester Courant, en het Witte Weekblad), presentaties bij
doelgroepen en op markten. Op de grote 5 mei markt van Oegstgeest stonden we voor de tweede
keer met een mooie kraam en trokken regelmatig nieuwsgierigen die meer over ons project
wilden weten. Dit alles begint zijn vruchten af te werpen want inmiddels is Fietsmaatjes
Oegstgeest een begrip geworden in de gemeente Oegstgeest.
Verder in 2017
Na een voorspoedige start in 2016 heeft die trend zich voortgezet. De aanwas van vrijwilligers
hield ongeveer gelijke tred met de aanmelding van gasten. Eind 2017 waren er ongeveer 40
vrijwilligers en ongeveer een gelijk aantal gasten.
Nieuwe vrijwilligers krijgen een gebruiksinstructie voor de duo- en of rolstoelfiets en zij leren
tevens hoe zij met de gasten moeten omgaan.
Er zijn in ons tweede jaar bijna 300 betaalde fietstochten gemaakt.
Zowel de gasten als de vrijwilligers zijn enthousiast over hun gezamenlijk uitstapjes.
De vrijwilligers vinden het erg leuk om dit werk te doen en worden er zelf ook blij van wanneer zij
zien dat hun gast een fijne tijd heeft.
In september 2017 hebben we een vrijwilligersbijeenkomst gehouden waar kennis en ervaringen
werden uitgewisseld.
Voor de Kerstdagen hebben we al onze gasten een vrolijke kerstkaart gestuurd met een
boodschap van een kerstman op een duo-fiets.

Jaaroverzicht activiteiten 2017
Datum
2 februari

Activiteit
Fietstocht met duo-fiets op uitnodiging van de Rabobank.

18 maart

Fietsmaatjes Oegstgeest is bij de aftrap van Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp. Onder andere Joop Zoetemelk was aanwezig bij de eerste
meters van de Leidse duo-fietsen.
Koningsdag. Op uitnodiging van de Ronde Tafel Oegstgeest is Fietsmaatjes
aanwezig en doet mee aan de Koningsfietsroute.

29 april
5 mei

Met een kraam aanwezig op de jaarlijkse 5-mei Fair in Oegstgeest.

19 mei

Fietsmaatjes Oegstgeest komt op verzoek van SOEK naar de
kringloopwinkel en ontvangt tot grote verrassing een cheque ter waarde
van € 7500 voor de aanschaf van een nieuwe duo-fiets.
Deelname aan workshop Opschaling Fietsmaatjes in Warmond. Gastheer
Fietsmaatjes Teylingen. Onderwerp: de beste manier om Fietsmaatjes
landelijk op te schalen.

27 mei

28 september

Vrijwilligersavond in Van Wijckerslooth te Oegstgeest.
Uitwisseling van ervaringen en het beantwoorden van vragen.

9 oktober

Fietsmaatjes aanwezig op informatie avond " Dementie vriendelijk
Oegstgeest".

31 oktober

in het Gemeentehuis.
Fietsmaatjes
aanwezig op avond voor nieuwe bewoners Oegstgeest in het
Gemeentehuis.

14 november

Fietsmaatjes aanwezig op Beursplein 71 in het Gemeentehuis.

28 november

Presentatie Fietsmaatjes voor het mantelzorgcafe in Radius.

15 december

Workshop IT te Sassenheim Gastheer Fietsmaatjes Teylingen.

19 december

Uitnodiging voor Fietsmaatjes van Burgemeester en Wethouders van
Oegstgeest voor Oudjaarsborrel in het Gemeentehuis Oegstgeest.

