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Jaarverslag 2021 Stichting Fietsmaatjes Woerden
Stichting Fietsmaatjes Woerden is een vrijwilligersorganisatie met als doel om mensen die graag
willen fietsen, maar dit niet meer zelfstandig kunnen, de mogelijkheid te bieden om dit samen met een
vrijwilliger op een duofiets te kunnen doen. Deze mensen worden de gasten van de Fietsmaatjes
genoemd.
Stichting Fietsmaatjes Woerden beoogt te bereiken dat de gasten sociale contacten opbouwen en
onderhouden, in beweging komen, de omgeving ontdekken en vooral met hun vrijwilligers veel plezier
beleven aan hun duofietsactiviteiten.
De Stichting Fietsmaatjes Woerden is formeel opgericht op 20 mei 2021. Voorafgaand was er door
een team enthousiastelingen de voorbereidingen uitgevoerd.
Dit gebeurde onder niet-optimale omstandigheden, want de Covid-19 beperkingen maakten het niet
makkelijk om te overleggen en te vergaderen.
Eén van de belangrijke uitgangspunten was om de werkwijze van Fietsmaatjes Nederland over te
nemen. Fietsmaatjes Nederland heeft jarenlange ervaring met meer dan twintig Fietsmaatjes
initiatieven en waarom zouden we het wiel opnieuw uitvinden?
Met het starterspakket en de hulp van Fietsmaatjes Nederland hebben we de Stichting Fietsmaatjes
Woerden in het voorjaar van 2021 opgericht.

Het bestuur van de Stichting Fietsmaatjes Woerden werd gevormd door:
Liesbeth Dam – voorzitter
Carolien de Roos-Van Vliet en Marian Hoekstra – secretaris
Klaas van Donkersgoed – penningmeester
Adri Fase – algemeen bestuurslid
Paul van Weenen – algemeen bestuurslid
Onze Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, er is een website gemaakt, er is een
zakelijke bankrekening geopend en talloze documenten gecreëerd om de opzet en procedures van
onze Stichting vast te leggen.
Gelijktijdig werden mogelijkheden voor stalling van de duofietsen onderzocht en de eerste activiteiten
ontplooid om bekendheid in Woerden te krijgen voor ons initiatief.
Contacten werden gelegd met Hart voor Woerden, Thuishuis, Rotary, Buurtwerk Harmelen, een
burger initiatief in Woerden, de Gemeente Woerden en deelname aan Meet to Match in Woerden.
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Om de start van de stichting, de aanschaf van twee duofietsen mogelijk te maken zijn de gemeente
Woerden en voor PR en communicatie middelen zijn diverse fondsen aangeschreven.
De volgende fondsen zijn in 2021 door Stichting Fietsmaatjes Woerden aangeschreven:
• Gemeente Woerden (toezegging €5.000 voor de start, €1.500 voor 2022 en €1.500 voor
2023)
• ANWB (toezegging voor duofiets: € 1.500)
• Oranje Fonds (toezegging voor duofiets: €10.000)
• VSB Fonds Woerden (toezegging voor duofiets: € 6.976)
• RCOAK (toezegging voor duofiets: €7.000)
• Sint Franciscus (aanvraag €2.250 voor PR een communicatie, eind 2021 was nog geen
besluit over toezegging ontvangen)
De toezeggingen van de meeste aangeschreven fondsen werden gedaan onder verschillende
voorwaarden waaraan de stichting nog zou moeten voldoen.
Om deze reden zijn deze fondsen niet als debiteur in de financiële verslaglegging opgevoerd.
Aan het eind van 2021 hadden we voldoende toezeggingen van de gemeente Woerden en de fondsen
om een keuze te maken voor een merk duofiets en het offertetraject te starten.
Na een vergelijkende test is eind 2021 de keuze gevallen op de Huka Orthros duofiets.
Naast toezeggingen in geld werden ook bijdragen in natura gedaan door
• Notaris Louwerens en Jaquet voor de opstelling van de stichtingsakte.
• Frank Bosch voor de foto’s voor de website.
• Arend-Jan van Hilten voor het functioneel beheer van de website.
• Eerbetoon Uitvaartbegeleiding voor de inschrijving bij Meet to Match.
Naast de levering van de fietsen werd eind 2021 ook de zoektocht gestart naar een lokale
fietsenhandel die deze duofietsen aan ons zou kunnen gaan leveren en tevens service- en onderhoud
van de duofietsen zou kunnen verzorgen.
Bike Totaal Woerden deed voor ons het aantrekkelijkste aanbod voor levering, service en onderhoud
en werd geselecteerd als onze duofietsleverancier.
Tijdens de Meet to Match bijeenkomst werd door Reinaerde Singelhof ons stallingsruimte aangeboden
voor twee duofietsen bij Reinaerde Singelhof. We hebben besloten dit aanbod te aanvaarden.
Aan het eind van 2021 was de situatie bij Stichting Fietsmaatjes Woerden dat de organisatie ‘stond’
en dat we voldoende toezeggingen hadden voor de aanschaf van twee duofietsen.
2021 is voor de Stichting Fietsmaatjes een aanloopjaar geweest waarin de vele activiteiten gericht
waren op het opzetten van de Fietsmaatjes Woerden organisatie.
Het is ons gebleken dat er veel enthousiasme voor ons initiatief bestaat bij de gemeente Woerden, de
fondsen, potentiele vrijwilligers en gasten.
We hebben er alle vertrouwen in dat we in 2022 daadwerkelijk kunnen gaan fietsen en de eerste
gasten en vrijwilligers kunnen laten ervaren hoe leuk het is om met onze duofietsen op pad te gaan.

2

3

Financieel Jaarverslag 2021
Winst- en verliesrekening 2021 Fietsmaatjes Woerden
x 1€
Inkomsten
Donaties

2021
200

Totaal inkomsten

200

Uitgaven
Organisatiekosten
Bankkosten

2
30

Totaal uitgaven

32

Netto resultaat

168

Balans per ultimo 2021 Stichting Fietsmaatjes Woerden
x 1€
Liquide middelen

2021
168

Debiteuren

5024

Totaal activa

5192

Vreemd vermogen (korte termijn)
Eigen vermogen
Totaal passiva

4066
1126
5192

Toelichting Winst- en Verliesrekening
Donaties
In 2021 zijn er donaties ontvangen van enkele bestuursleden van Stichting Fietsmaatjes Woerden.
Organisatiekosten
Het betreft kosten voor aanvragen van de Mollie betaalmodule op de website en de aanvraag van een
uittreksel KvK ten behoeve van aanvragen van subsidie bij enkele fondsen.
Bankkosten
Stichting Fietsmaatjes heeft per 21 september 2021 een zakelijk rekening bij de Rabobank.
Maandelijks worden bankkosten afgeschreven.
Toelichting Balans
Liquide middelen
Het banksaldo van de zakelijk rekening bedroeg per ultimo 2021 afgerond €168.
Debiteuren
De subsidie van de Gemeente Woerden van €5000 was toegezegd zonder voorwaarden. De
uitbetaling moest eind 2021 nog plaats vinden.
De fondsen die toezeggingen hadden gedaan in 2021 zijn niet als debiteuren opgenomen, omdat de
Stichting nog niet aan de voorwaarden had voldaan.
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Het Mollie account bevatte enkele nog over te maken giften.
Vreemd vermogen
Het starterspakket van Fietsmaatjes Nederland moest nog worden betaald.
Enkele bestuursleden van de Stichting hebben in 2021 kleine bedragen voorgeschoten om de
Stichting op te kunnen richten.

Vastgesteld door het bestuur van Stichting Fietsmaatjes Woerden op 27 juni 2022.

Liesbeth Dam
Carolien de Roos – van Vliet
Klaas van Donkersgoed

Woerden, juni 2022
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