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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.  
De stichting heeft een bestuur van drie personen en heeft verder een coördinator, instructeur en een 
technische commissie die vooralsnog uit één persoon bestaat (de technische beheerder). 
De coördinator organiseert intakegesprekken met vrijwilligers en gasten en koppelt (indien nodig) 
vrijwilligers aan gasten. De instructeur geeft fietsinstructies aan de vrijwilligers. 
De technische beheerder 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 functie van coördinator is op dit moment vacant. Totdat er een nieuwe coördinator is, nemen de 
bestuursleden Hanni van Bellen en Marijke in ’t Veld samen de functie waar. 
 
De instructeurs voor de duofietsen zijn Marijke in ‘t Veld en Jaap van den Broek. 
De instructeur voor de rolstoelfiets is Jeanneke den Os. 
 
De technische beheerder is Jaap van den Broek. 
 
De website wordt beheerd door Ruurt van den Berg. 
 
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 2021: 
- Marijke in ’t Veld (voorzitter, communicatie, sponsoring) 
- Hanni van Bellen (secretaris, communicatie, sponsoring) 
- Johan van der Laan (penningmeester, rooster, communicatie)  
 
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. 
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2021 
Het tweede coronajaar had natuurlijk zijn invloed op de activiteiten van onze stichting. Weliswaar 
waren onze fietsen inmiddels allemaal voorzien van een door Jaap van den Broek ontworpen 
“kuchscherm” maar er was, heel begrijpelijk, gewoonweg minder animo om op de fiets te stappen. 
Er werd dus gefietst maar natuurlijk wel met voorzorgsmaatregelen. De “doorgewinterde”  gasten en 
vrijwilligers waren dit inmiddels wel gewend en dat stond een heerlijke rit dan ook niet in de weg. 
 
Net als in 2020 hebben we vanwege de beperkingen geen vrijwilligersavond georganiseerd. 
 
Het bestuur heeft in 2021 slechts één keer “live” met elkaar vergaderd (5 maart) en had voor de rest 
doorlopend intensief contact met elkaar door middel van mail en Whatsapp.  
 
Donaties, sponsoring en fietsen 
Van de revalidatie afdeling van Marente kregen wij een oude ongebruikte duofiets cadeau. De fiets is 
verkocht en de opbrengst is gebruikt voor de aankoop van onze nieuwe duofiets. Ook de fantastische 
donatie van € 10000 van een anonieme gever is gebruikt voor de aankoop van de nieuwe duofiets. 
De stichting wil alle gulle gevers bedanken voor hun bijdrage aan ons project.   
Het is daarom goed er op te wijzen dat de stichting Fietsmaatjes Oegstgeest de ANBI-status 
heeft en de giften dus aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 
 
Het aantal duo-fietsen is door de aankoop van een nieuwe fiets op vier gebracht. Daarnaast hebben wij 
ook nog een rolstoelfiets. 
 
Externe communicatie 
Vanuit het bestuur wordt er aan gewerkt om de bekendheid van Fietsmaatjes in Oegstgeest te 
vergroten. Dit gebeurd door middel van een website, een facebookpagina, A5-flyers, posters, diverse 
artikelen in lokale kranten, presentaties bij doelgroepen en op markten. De grote 5 mei markt van 
Oegstgeest ging vanwege de Corona ook in 2021 niet door. Toch lijkt dit geen invloed op onze 
bekendheid te hebben gehad want de aanmeldingen van gasten en vrijwilligers bleef gewoon 
doorgaan. We kunnen stellen dat de Fietsmaatjes inmiddels een bekend fenomeen geworden is.  
Door de komst van Fietsmaatjes Nederland zijn er inmiddels 24 lokale organisaties die onder de naam 
Fietsmaatjes actief bezig zijn. In 2021 heeft Katwijk als laatste in onze regio haar eigen Fietsmaatjes 
gekregen.  
 
In de loop van 2021 is onze nieuwe website 2.0 het internet opgegaan. Het is een hele verbetering ten 
opzichte van de oude website. Veel dank aan onze webmasters die er veel uurtjes in hebben gestoken! 
 
Gasten en maatjes 
Eind 2021 hadden we in totaal 95 vrijwilligers tegenover aangemelde 136 gasten. Maar het aantal 
gasten dat daadwerkelijk heeft gefietst is lager. Het komt na een aanmelding niet altijd tot 
daadwerkelijk fietsen. Ook hebben niet alle vrijwilligers om wat voor reden dan ook met een gast 
gefietst in 2021. Dat corona ook hier invloed op heeft gehad zal duidelijk zijn. 
 
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 zesde jaar gelukkig weer meer ritten gemaakt dan in 2020. Na versoepelingen en het 
aanbrengen van schermen op de fietsen werd de draad weer langzaam opgepakt al was er nog wel wat 
terughoudendheid bij zowel de gasten als vrijwilligers. 
Net als voorgaande jaren hebben we al onze gasten een vrolijke kerstkaart gestuurd met een 
boodschap van een kerstman op een duo-fiets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Jaaroverzicht  activiteiten 2021 
 

Datum Activiteit 

22 januari Vergadering met de afdeling Revalidatie van Van Wijckerslooth 
 
 

23 februari Teamvergadering Fietsmaatjes (webinar) 

5 maart Bestuursvergadering 

12 maart Vergadering met de afdeling Revalidatie van Van Wijckerslooth 
 

19 maart 
 

Vergadering met de afdeling Revalidatie van Van Wijckerslooth 
 

31 mei Filmopnamen Fietsmaatjes Kasteel Poelgeest met maatje en haar gast. 

16 juni Uitreiking Fietsmaatjes speld aan Ward Brand 

 
14 juli Filmopnamen Fietsmaatjes Zijlpont. 

4 t/m 8 oktober Fietsmaatjes aanwezig in de vrijwilligerswinkel in de Passage Lange Voort. 

 
31 oktober Fietsmaatjes aanwezig in Nieuw-Vennep bij de presentatie van het boek 

“Fietsend door het leven”.  

 
 


