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Doelstelling Fietsmaatjes Woerden 
 
Fietsmaatjes Woerden wil het mogelijk maken mensen met een beperking (gasten), die niet meer 
zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen te laten fietsen met een vrijwilliger op een duofiets.  
De gastendoelgroep bestaat uit eenzamen, kwetsbare ouderen, licht gehandicapten en mensen met 
een beperking. Door beperkingen missen zij beweging en zingevende activiteiten. Ook zijn zij soms 
eenzaam. Gasten kunnen zowel mensen zijn die thuis wonen als mensen die in een verzorgings- of 
verpleegtehuis wonen. De beperking van de gasten kan bestaan uit lichamelijke beperkingen (bijv. 
door reuma, Parkinson of een gebroken been), organische beperkingen (bijv. door longaandoenin-
gen, hart- en vaatziekte of verminderde conditie door ouderdom) en zintuigelijke beperkingen (bijv. 
slechthorend of slechtziend). De beperking  kan ook bestaan uit zogenaamde neurobiologische 
stoornissen, zoals verstandelijke beperking, dementie, autisme en neurobiologische stoornissen. De 
totale gastendoelroep in Woerden wordt geschat op enkele duizenden personen. 
De vrijwilligersdoelgroep bestaat uit vitale volwassenen, die beschikbaar zijn om met gasten een 
fietstocht te maken. 
Het doel is om de gasten fietstochten van circa 1 à 3 uur aan te bieden op een duofiets met elektri-
sche trapondersteuning. De gast heeft de mogelijkheid om zelf mee te trappen, zittend naast een 
vrijwilliger die trapt en stuurt. Met deze fietstochten wordt het isolement van de gast doorbroken en 
ontstaan er unieke contacten. Gasten blijven op deze manier betrokken bij de samenleving. Ook 
worden ze in de gelegenheid gesteld om op een ontspannen manier te bewegen in de buitenlucht, 
wat hun gezondheid ten goede komt. De frequentie van de fietstochten is afhankelijk van meerdere 
factoren (vraag en aanbod, beschikbaarheid van het aantal duofietsen, beschikbaarheid van vrijwil-
ligers, behoefte van de individuele gasten, weersomstandigheden, e.d.). Er wordt naar gestreefd dat 
gasten wekelijkse of 2-wekelijks een fietstocht aangeboden kan worden. 
 
Missie, visie en strategie 
 
Uit wetenschappelijke studies en literatuur is gebleken dat bewegen de gezondheid van mensen 
bevordert dit geldt zowel voor de lichamelijke als emotionele gezondheid.  
Gezamenlijke fietstochten van vrijwilligers en gasten dragen bij aan  

 meer sociale contacten; tijdens tochten op een duofiets zitten fietsmaatjes naast elkaar en ko-
men daardoor gemakkelijker met elkaar in gesprek; 

 activiteiten in de buitenlucht; fietsmaatjes trekken erop uit op een duofiets en krijgen actief 
kennis en informatie van de omgeving en veranderingen, die daarin plaatsvinden; 

 meer en beter bewegen; indien gasten dit willen kunnen zij - naar vermogen zonder grote in-
spanning en elektrisch ondersteund - meetrappen. 
 

Fietsmaatjes Woerden is ontstaan als nieuw initiatief binnen de Provincie Utrecht. Naast de reeds 
beschikbare duofietsen bij particulieren en tehuizen in de gemeente Woerden wil Fietsmaatjes 
Woerden de mogelijkheden van deze doelgroep uitbreiden voor individuele gasten, die graag een 
fietstochtje willen maken, maar daarvoor zelf niet de mogelijkheid hebben of een lichamelijke beper-
king hebben.  
Er zijn reeds bestaande Fietsmaatjes-organisaties actief in de regio, zoals in Alphen aan den Rijn.  
Besloten is om niet zelf “het wiel opnieuw uit te vinden”, maar de steun in te roepen van de sociale 
onderneming VOF Fietsmaatjes.NL (https://fietsmaatjes.nl). Zij bieden een starterspakket aan met 
naam, logo, trainingsdagen, adviezen en digitale voorbeelddocumenten. De trainingen zijn doorlopen 
en de Stichting Fietsmaatjes Woerden is inmiddels opgericht. Het kernteam bestaat momenteel uit 
9 personen en zal naar behoefte worden uitgebreid. De functies in het bestuur zijn ingevuld en er is 
een coördinator voor vrijwilligers en gasten aangesteld. 
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Verder is inspiratie opgedaan bij het goed functionerende Fietsmaatjesproject in Alphen aan den Rijn 
en Teylingen. Hun ervaring en kennis wordt beschikbaar gesteld ten behoeve van Fietsmaatjes 
Woerden. Het eerste jaar wordt uitgegaan van de deelname van tenminste 20 gasten en 20 vrijwil-
ligers binnen de kern Woerden, wat kan uitgroeien naar 30 à 40 gasten en 30 à 40 vrijwilligers. Het is 
de bedoeling dat dit project zich in de loop van tijd (binnen maximaal 4 jaar) uitbreidt naar alle ker-
nen binnen de gemeente Woerden. De uitbreiding naar meerdere duofietsen binnen de kern Woer-
den en dorpen van de gemeente Woerden zal gecontroleerd worden uitgevoerd. Een geleidelijke 
uitbreiding is nodig om pieken in de financiering en het onderhoud van de duofietsen te voorkomen, 
met name op het oog van vervanging van de duofietsen in de toekomst. Zo wordt de druk op het 
werven van fondsen gespreid en de continuïteit van het project bevorderd. 
 
Kernwaarden 
Voor haar activiteiten gaat Stichting Fietsmaatjes Woerden uit van de volgende kernwaarden: 

1. Persoonlijke en respectvolle benadering van gasten en vrijwilligers, met wederzijdse aandacht 
voor veiligheid en privacy. 

2. Gasten worden niet op voorhand uitgesloten en deelname is voor alle gasten betaalbaar  1). 
3. Fietsmaatjes Woerden is een vrijwilligersorganisatie, gebaseerd op het faciliteren van contac-

ten tussen vrijwilligers en gasten, door het aanbieden van duofietsen.  
(Fietsmaatjes Woerden is geen verhuurorganisatie). 

4. Goed beleid voor ondersteuning van vrijwilligers aan de hand van duidelijke toelatingscriteria. 
5. Activiteiten en initiatieven van Fietsmaatjes Woerden worden georganiseerd door een bestuur 

en kernteam, bestaande uit tenminste 5 leden, waarin naast de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester ook de taken “coördinatie gasten en vrijwilligers”, “coördinatie communicatie 
& PR” en “technisch fietsbeheer” zijn toebedeeld.  

6. Erkenning als ANBI-organisatie, hetgeen inhoudt dat Fietsmaatjes werkt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling met de doelstellingen, zoals in dit beleidsprojectplan zijn opgenomen.  

7. Lokale autonomie en verantwoordelijkheid, structureel duurzame financiële bedrijfsvoering en 
positieve uitstraling naar de Woerdense gemeenschap. 

 
Duurzame kwaliteit 
Fietsmaatjes Woerden wil een duurzame betrouwbare organisatie zijn. Dit wordt nagestreefd door 
het borgen van continuïteit, kwaliteit en efficiëntie in alle initiatieven en activiteiten van de stichting. 
 
Door het voeren van een proactief financieel beleid wordt de continuïteit van de stichting geborgd. 
In de meerjarenbeleidsplannen wordt de financiële dekking van alle activiteiten en de daarmee ge-
moeide kosten beschreven, inclusief de daarbij behorende planning van acties. Het beleid van Fiets-
maatjes Woerden is steeds gericht op de continuïteit van de stichting en het blijvend aanbieden van 
voldoende duofietsen voor het faciliteren van fietstochten voor haar gasten.  
Gasten en vrijwilligers krijgen bij eerste aanmelding altijd een intakegesprek, waarin de werkwijze 
van de stichting en wensen en mogelijkheden van gasten en vrijwilligers worden besproken. De co-
ordinatoren van Fietsmaatjes Woerden zorgen altijd voor een goede match tussen gast en vrijwilli-

 
   1)  Fietsmaatjes vraagt gasten per fietstocht een relatief kleine financiële bijdrage van € 3,= voor het 

gebruik van de duofiets. Dit bedrag levert enerzijds een bijdrage in de financiële dekking van de kos-
ten van de stichting en het onderhoud van de fietsen. Anderzijds heeft deze bijdrage een drempel-
functie, waarmee voorkomen wordt dat deelnemers een duofiets frequent reserveren, maar er geen 
gebruik van maken, met het gevolg dat anderen er dan geen gebruik van kunnen maken. Indien de 
eigen bijdrage van de gasten voor individuele gasten leidt tot financiële bezwaren van individuele 
gasten, kan het bestuur van de stichting hiervan gemotiveerd afwijken en besluiten maatwerk toe 
te passen en de eigen bijdrage te verlagen of te laten vervallen.  
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ger. De vrijwilliger krijgt duidelijke instructies en ontvangt daarvoor ook het formulier Werkwijze 
Vrijwilligers. Met zowel de gasten als met de vrijwilligers wordt regelmatig contact onderhouden.  
Voor een zo optimaal mogelijk contact tussen gast en vrijwilliger wordt gestreefd naar vaste koppels. 
Het is ook mogelijk dat gast en vrijwilliger zich als duo aanmelden bij Fietsmaatjes Woerden. 
In nauwe samenwerking met het dagelijks bestuur zorgt Technisch fietsbeheer voor kwalitatieve goe-
de, robuuste en veilige fietsen, die wekelijks worden gecontroleerd en onderhouden. Versleten of 
kapotte onderdelen worden direct vervangen door een professioneel fietsenhandelaar (bij voorkeur 
merkdealer) met gespecialiseerde kennis van duofietsen.  
Fietsmaatjes Woerden streeft naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare duofietsen. 
Op basis van ervaring van landelijke Fietsmaatjes.NL-organisatie blijkt dat voor een optimaal gebruik 
de beschikbaarheid van 1 duofiets per 20 gasten gewenst is. Gemiddeld worden met een duofiets 
200 ritten per jaar gemaakt. Dit biedt de gasten voldoende gelegenheid om regelmatig een fietstocht 
te ondernemen, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren (frequentie en duur van ritten).  
Indien blijkt dat de behoefte aan fietstochten structureel groter is dan mogelijk is met het beschikba-
re aantal duofietsen, zal gestreefd worden naar extra aanschaf en financiering. Indien levering van 
extra fietsen op korte termijn niet mogelijk is, zal de coördinator tijdelijk zorgen voor een maatwerk-
oplossing door nadere afspraken met deelnemers over frequentie, tijdstip en duur van een rit. 
In alle gevallen streeft Fietsmaatjes Woerden naar voldoen aan de behoefte van haar gasten en op-
timaal gebruik gebruik van de beschikbare duofietsen, rekening houdend met seizoensinvloeden. 
Om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de duofietsen van haar gasten te vergemakkelijken 
maakt Fietsmaatjes Woerden gebruik van centraal gelegen en goed bereikbare stallingslocaties.  
De duofietsen worden geparkeerd in een veilige en vandalismebestendige voorziening. Indien moge-
lijk wordt gebruik gemaakt van inpandige afzonderlijk afsluitbare stallingen. Indien dit niet mogelijk 
is, zullen de duofietsen op een nader te bepalen locatie worden gestald in een aan te schaffen eigen 
zogenaamde Velo-box in de nabijheid van een mogelijkheid om accu’s op te laden.  
 
Aanpak 
 
Het Fietsmaatjesproject is opgestart met als doel in de gemeente Woerden een lokale organisatie 
van vrijwilligers en gasten op te zetten, stallingplaatsen te realiseren, eigen robuuste duofietsen aan 
te schaffen en een duurzame achterliggende organisatie neer te zetten.  
Dit eerste beleidsprojectplan is opgesteld voor een termijn van 4 jaar. Na deze startperiode zal het 
plan steeds na maximaal 3 jaar worden geactualiseerd voor de daarop volgende periode. 
De Stichting heeft de intentie om in 2022 van start te gaan met 2 eigen duofietsen in Woerden. Als 
blijkt dat er voldoende gasten zijn en de start van het project succesvol is, wordt vanaf 2022 gekeken 
naar dezelfde mogelijkheden in meerdere wijken van Woerden en de omliggende dorpen Harmelen, 
Kamerik/Kanis en Zegveld, afhankelijk van de belangstelling en behoefte van de gasten en de be-
schikbaarheid van vrijwilligers en de benodigde budgetten. Indien de belangstelling groter is dan de 
mogelijkheden met de beschikbare eigen fietsen, kan Fietsmaatjes – incidenteel en als terugvaloptie 
- eventueel gebruik maken van de duofietsen van andere organisaties (zoals zorginstellingen) Bij ge-
bleken succes in de eerste beleidsperiode kan worden overwogen om het doelgebied uit te breiden 
naar de buurdorpen van de omliggende gemeentes. 
 
Zowel ten aanzien van het werven van vrijwilligers als van gasten staat Stichting Fietsmaatjes Woer-
den open voor samenwerking met anderen; de mogelijkheden van samenwerking is besproken met 
lokale organisaties op maatschappelijk gebied zoals:  

 Buurtwerk Woerden en Harmelen 
 Thuishuis  
 Woerden Sport 
 Hart voor Woerden 
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Ook andere organisaties - actief op maatschappelijk gebied - zoals Beweegteam Woerden, Careyn, 
Samen voor Woerden en WoerdenWijzer, zijn bekend met het bestaan van Fietsmaatjes Woerden.  
Na een succesvolle start zullen de mogelijkheden van verdere samenwerking worden verkend. 
 
Organisatie 
 
De Stichting Fietsmaatjes Woerden beoogt algemeen nut zonder winstoogmerk. De bestuurders ge-
nieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. Wel hebben zij recht op vergoe-
ding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie voor de stichting.  
 
De Stichting Fietsmaatjes Woerden bestaat enerzijds uit een kernteam en anderzijds uit de deelne-
mers / vrijwilligers / gasten, die gebruik wensen te maken van de beschikbare duofietsen. 
 
Het kernteam van Fietsmaatjes Woerden bestaat uit 7 personen. 
 
Dagelijks bestuur 
Voorzitter :   Liesbeth Dam 
Penningmeester  Klaas van Donkersgoed 
Secretarissen   Carolien de Roos en Marian Hoekstra 
 
Algemeen bestuursleden : Paul van Weenen 
    Adri Fase 
 
Coördinatie   Mathy Bergh 
(Gasten en Vrijwilligers)  Liesbeth Dam 
 
PR en Communicatie  Mathy Berg en Carolien de Roos  
 
Sponsorcommissie  Klaas van Donkersgoed en Adri Fase 
 
Technisch Fietsbeheer  Paul van Weenen 
 
Een aantal van bovenstaande kernteamleden is ook beschikbaar als vrijwilliger. 
Zodra de stichting is gevestigd, de noodzakelijke budgetten beschikbaar zijn of toegezegd en de leve-
ring van de eerste fietsen bekend is, zal de startdatum van Fietsmaatjes Woerden breed worden 
gepubliceerd en kunnen vrijwilligers en gasten zich melden als deelnemer aan het project.  
Geïnteresseerde personen uit de gemeente Woerden kunnen zich melden als vrijwilliger, als gast of 
als duo. Als een vrijwilliger of gast zich individueel melden zorgt de coördinator voor een passende 
koppeling van gast en vrijwilliger. 
Vrijwilligers en gasten kunnen - via de reserverings-, planning- en betaalmodule “SamenFietsen” op 
de website www.fietsmaatjeswoerden.nl - een datum en tijdstip kiezen voor een fietstocht, inclusief 
de gewenste duur van de fietstocht (maximaal 3 uur). De duofietsen kunnen worden gereserveerd in 
verschillende tijdblokken; in de ochtend, in de middag of in de avond.  (De vrijwilliger zorgt ervoor 
dat de accu na de rit wordt gewisseld voor een volle accu). 
 
Fietsmaatjes Woerden vindt het van belang dat Vrijwilligers beschikken over een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG). Het bestuur onderzoekt ook de mogelijkheid dat geregistreerde Vrijwilligers vallen 
onder de secundaire vrijwilligersverzekering van de gemeente Woerden.  
Voor de contacten en samenwerking met de gemeentelijke instanties onderhoudt Fietsmaatjes 
Woerden contact met de Leefstijlcoach van de Gemeente Woerden. 
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Nadere uitwerking organisatie 
 
Het bestuur streeft ernaar om in het eerste jaar na de vestiging van de Stichting Fietsmaatjes Woer-
den, in aanvulling op het voorliggende beleidsprojectplan, de volgende documenten op te stellen: 

- Vrijwilligersbeleid 
- Vrijwilligersverklaring 
- Gedragscode Vrijwilligers 
- Privacybeleid 
- Sponsorbeleid en budgetplan 
- Communicatieplan 
- Handleiding “Duofietsen voor Vrijwilliger en Gast” 
- Procedure “Vertrouwenspersoon” 
- Klachtenprocedure 

 
 
Begroting van de projectinvestering 
 
Fietsmaatjes Woerden heeft een vergelijking gemaakt tussen verschillende leveranciers van 
duofietsen. Na een eerste verkenning is vastgesteld dat een keuze zal worden gemaakt tussen de 
FUN2GO van Van Raam en de Huka Orthros. Na een bezoek aan leveranciers, een proefrit en nadere 
detailinfo zal een keuze gemaakt worden na een financiële en technische afweging. 
Naast de standaard basismodellen zijn beide merken uit te breiden met diverse accessoires.  
De accessoires zijn van belang om met ouderen, gehandicapten en zware mensen veilig te kunnen 
fietsen. De elektrische trapondersteuning is nodig; omdat er anders te veel kracht wordt gevraagd 
van de vrijwilliger (zelfs bij meetrappen door de gast), waardoor er maar een beperkt aantal vrijwil-
ligers kunnen meedoen.  
Door de weloverwogen keuze van de duofiets zullen zowel de gasten als de vrijwilligers optimaal 
comfort ervaren. Door de betrouwbaarheid van het gekozen model en goed onderhoud zullen pro-
blemen door technische uitval van de fiets (en de kosten voor beheer en reparatie) minimaal zijn.  
Betrouwbaarheid en veilig gebruik van de fiets is van groot belang, omdat verwacht wordt dat de 
fiets intensief gebruikt zal worden.  
 
De aanschafkosten van bovengenoemde duofietsen wordt geraamd op ca. € 11.500 (incl. 9% BTW) . 
Naast de duofiets is een aantal accessoires nodig, zoals veiligheidshesjes, fietstas, poncho's, thermos-
flesjes, EHBO kit. Verder is er een budget nodig voor communicatie (o.a. flyers, website ma-
ken/domeinnaam website registreren). De fietsen worden voor 60 maanden verzekerd (casco, hulp 
en diefstal). Om de fietsen op een veilige overdekte plaats te kunnen stallen wordt een garage of 
andere bergingslocatie gehuurd, die de mogelijkheid heeft om de accu’s op te laden. Door samen-
werking met lokale organisaties kan eventueel gebruik worden gemaakt van bestaande locaties, die 
de mogelijkheid biedt om de fietsen gratis of tegen een gereduceerde prijs te stallen.  
Naast de kosteloze inzet van de initiatiefnemers, het bestuur en een aantal enthousiaste kernteam-
leden, is ook een budget nodig voor het starterspakket van de landelijke Fietsmaatjes.nl-organisatie 
en overige oprichtingskosten (zoals Notaris, Kamer van Koophandel, e.d.).  
Fietsmaatjes Woerden wil starten met de aanschaf van 2 duofietsen. De voorziene startkosten zijn 
opgenomen in onderstaande tabel.  
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KOSTENBEGROTINGEN : Versie juni 2021 
 
 
OPSTARTKOSTENr  Kosten 
Starterskosten  Fietsmaatjes.nl  € 3.800,= 
Oprichtingskosten Stichting Fietsmaatjes Woerden (Notaris en KVK) € 500,= 
Website – ontwerp en bouw € 250,= 
Promotiemateriaal  (flyers, fietsborden, infobijeenkomsten) € 300,= 
Accessoires (veiligheid en comfort) voor 2 fietsen € 450,= 
Onvoorzien     € 400,= 
TOTAAL EENMALIG OPSTARTKOSTEN € 5.700,= 
 
 
DUOFIETSEN  Kosten 
Aanschafkosten 2 nieuwe duofietsen € 23.000,= 
Verzekering 2 fietsen (3 jaar casco + diefstal) €1.300,= 
Bestaande duofietsen in Woerden (Samenwerking met lokale organisaties) € --,= 
Kosten voor de inrichting van stallingen voor 2 duofietsen        PM___ 
TOTAAL DIRECTE KOSTEN EIGEN DUOFIETSEN € 24.300,= 
 
 
STRUCTURELE KOSTEN 2022 EN 2023 Kosten 
Website ( domeinregistratie, hosting en onderhoud) € 150,= 
Organisatiekosten (Bank, kantoormaterialen e.d.) € 150,= 
Roostersysteem “SamenFietsen” € 150,= 
Onderhoud en reparatie 2 duofietsen € 700,= 
Vrijwilligerskosten € 600,= 
Communicatie en kleine aanschaffingen € 600,= 
Stallingskosten, inclusief stroomkosten opladen accu’s        PM___ 
TOTAAL STRUCTURELE KOSTEN EERSTE JAREN FIETSMAATJES WOERDEN € 2.350,= 
 
 
KOSTENDEKKING 
 
Voor de dekking van van de startkosten worden contacten gelegd met een aantal (landelijk en ge-
meentelijk opererende) maatschappelijke fondsen. Daarnaast wordt contact gelegd met (semi-
)overheidsorganisaties en het bedrijfsleven in de regio Woerden voor de sponsoring van de (aan-
schaf)kosten van de duofietsen en de onderhouds- en overige jaarlijkse kosten van de Stichting 
Fietsmaatjes Woerden. Voor de dekking van de jaarlijkse kosten wordt ook aan de gasten, die ge-
bruik maken van de duofietsen, per rit een bijdrage gevraagd en zullen donateurs worden geworven, 
die de doelstellingen van de Stichting financieel willen steunen. 
 
 



 

Beleidsprojectplan  Pagina 8 van 10 

DEKKINGSPLAN: Stand van zaken november 2021 
 
Begunstigers : Bedrag: Status 
Notaris Louwerens & Jaquet  € 450,= Bijdrage in natura 
Vrijwillige bijdrage IT-student € 250,= Bouw website om niet 
Oranjefonds  € 10.000,= Toegezegd 
VSB-fonds € 6.976,= Toegezegd 
ANWB-fonds € 5.000,= Toegezegd 
RCOAK € 6.976,= Aangevraagd 
Gemeente Woerden; Subsidie Startkosten €5.000,= Toegezegd 
Gemeente Woerden (Jaarlijkse kosten) € 1.500,= Toegezegd 
Bedrijven regio Woerden        PM     - Aanvragen indienen 
Fa. Van Leeuwen (Stallingsruimte + energiekosten)      PM     - Toegezegd 
Triathlon Woerden (€ 1.000,=) Toezegging voor 2022 
Diverse Fondsen        PM     - Aanvragen indienen 
Gebruik bestaande stallingsmogelijkheden        PM     - Contacten zijn gelegd 
TechnoHubprogramma (bouw stallingen)        PM     - Contacten zijn gelegd 
Donatie materialen  (via Rotary)        PM     - Contacten zijn gelegd 
Jaarlijkse bijdragen gasten (2022 en 2023) € 600,= Voorlopige schatting 
Donateurs en overige financiële bijdragen *) € 250,= Voorlopige schatting 
                   -  
VOORLOPIGE DEKKING KOSTEN € 37.002 In ontwikkeling 
*)   € 100,= toegezegd door Eerbetoon, in het kader van Partnerschap Samen voor Woerden 

 
Jaarlijkse kosten 
 
Het werven van financiën zal een voortdurend proces blijven voor Fietsmaatjes Woerden.  
Aanvragen en beheren van de financiële middelen zullen worden onderverdeeld in 3 doelen:  

- Aanschaf van een duofiets  
- Onderhoud van de duofietsen  
- Kosten voor de instandhouding van de stichting.  

Financiële middelen kunnen worden geworven door het aanvragen van subsidies bij (semi-)over-
heidsinstanties, het aanvragen van financiële bijdragen van fondsen en bedrijven en het verwerven 
van donaties van particulieren. 
De jaarlijkse kosten voor het in stand houden van het project worden geschat op € 2.000 à € 2.500 
(Onderhoud en stalling duofietsen, Licentiekosten plannings- en reserveringssysteem SamenFietsen, 
Website, Communicatie en PR, Vrijwilligerskosten).  
Voor de dekking van deze jaarlijkse kosten zal aan de gasten een bijdrage per rit worden gevraagd en 
zullen sponsoren, die het project een warm hart toedragen, worden benaderd voor financiële onder-
steuning van het project; dit kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn. Ook wordt gedacht aan 
een jaarlijkse sponsoractie. 
 
Bovenstaande zal meer gedetailleerd worden uitgewerkt in de op te stellen financiële documenten, 
zoals het “Sponsorbeleid en Budgetplan”. In het verlengde hiervan zal jaarlijks een actuele begroting 
worden opgesteld, waarin de te verwachten inkomsten en uitgaven van de stichting voor het volgen-
de boekjaar worden opgenomen. 
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Maandplanning 2021 Fietsmaatjes Woerden (FM Woerden) 
In onderstaande overzicht is een indicatieve planning opgenomen van de belangrijkste onderwerpen, 
die moeten worden voorbereid en uitgewerkt, voordat de eerste rit van de duofietsen van Fiets-
maatjes Woerden kan worden uitgevoerd.  
Tevens is een eerste vooruitblik opgenomen naar de aandachtpunten in de volgende jaren. 
 
Onderwerp Wie 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 
Benoemen bestuur Kernteam √          
Beleidsprojectplan Kernteam        √   
Vestigen St. FM Woerden Dag. Bestuur  √         
Inschrijvingen KvK Dag. Bestuur  √         
Openen bankrekening Penningmstr.      √     
Opstellen begroting 2021 Penningmstr.   √        
Website bouwen PR & Comm.   √        
ANBI-status aanvragen Penningmstr.     √      
Fondsen werven Kernteam           
Startbudget vaststellen Dag. Bestuur   √        
Duofietsen + opties kiezen Kernteam           
Duofietsen bestellen Dag. bestuur           
Stallingslocatie(s) kiezen Kernteam           
Training Fietsmaatjes.nl Kernteam √      √    
Aanschaffen en uitwerken  
module “SamenFietsen” 

Coördinatoren 
wijk en dorp 

          

FM Woerden presenteren PR & Comm.           
            
Feestelijke 1e rit FM Woerden Burgemeester           
            
Operationele Begroting 2022 Penningmstr.           
            
Jaarlijkse actualisatie  
Beleidsprojectplan  

Kernteam           

            
Evaluatie eerste jaar  Kernteam           
            
Bestellen nieuwe duo-
fietsen (andere kernen ?) 

Dag. bestuur           

            
 
= Gereed  = Gepland 
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Nadere uitwerkingen 
 
In het kader van een verdere professionaliseren van de Stichting Fietsmaatjes Woerden en handrei-
king naar de deelnemers aan het project Fietsmaatjes Woerden zullen in aanvulling op de documen-
ten, zoals genoemd op pagina 6, op zo kort mogelijke termijn na de start van de stichting een aantal 
documenten worden opgesteld, die als leidraad voor de organisatie kunnen dienen. 
Daarbij wordt gedacht aan : 

- Coronaprotocol 
- Handleiding Plannings- en reserveringsmodule “SamenFietsen” 
- Gebruiksaanwijzingen Duofietsen en acculaders 
- Gastenverklaring 
- Werkwijze vrijwilligers 
- Calamiteitenplan 
- Beschrijving taken, rollen en verantwoordelijkheden kernteamleden 

 


