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Jaarverslag 2022 

Fietsmaatjes Leerdam  

 

 

 

Jaarverslag activiteiten 

Dit is het jaarverslag van de stichting Fietsmaatjes Leerdam inclusief startfase van de afdeling Vianen 
over het boekjaar 2022. Dit jaarverslag wil inzicht geven in de werkzaamheden en ontwikkelingen van 
Fietsmaatjes Leerdam in 2022. Ook maakt een financiële paragraaf onderdeel uit van dit jaarverslag.  

 

Afdelingen Leerdam en Vianen 

In 2022 heeft de kern Vianen te kennen gegeven om ook te willen starten met Fietsmaatjes en heeft 
voldaan aan de voorwaarden om samen, per 01-01-2023, met Fietsmaatjes Leerdam over te gaan naar 
de stichting Fietsmaatjes Vijfheerenlanden. Er zijn voldoende middelen verworven om een eerste fiets 
aan te schaffen, te stallen en gasten en vrijwilligers te werven. Ook zijn er afspraken gemaakt met 
verpleeghuizen en andere instellingen. In dit verslag wordt waar mogelijk ook gerefereerd een de 
oprichting van de afdeling Vianen.    

 

2022 is voor Fietsmaatjes Leerdam een bijzonder jaar geweest. We hebben het besluit genomen om 
per 1-1-2023 op te gaan in het nieuw op te richten Fietsmaatjes Vijfheerenlanden. Helaas hebben ook 
twee bestuursleden, Anja van Heeswijk en Esther Leenhouts, vanwege drukke werkzaamheden 
afscheid genomen van het bestuur. Gelukkig blijven zij wel actief betrokken bij het sponsorteam en 
promotieteam. Vanaf 1 januari zal het bestuur worden uitgebreid met twee bestuursleden uit Vianen. 
Zij draaien nu al mee om in te werken.  
 

 
 

Sponsoren 

Van diverse sponsoren hebben wij gelden ontvangen. Ook dit jaar zijn we weer ondersteund door  
lokale organisaties, de gemeente Vijfheerenlanden en enkele persoonlijke bijdragen. We zijn iedereen 
daarvoor zeer erkentelijk. Ook zijn er dit jaar substantiële sponsorbijdragen ontvangen voor het 
opstarten van de afdeling Vianen. Er is ruim € 20.000 bijeen gebracht voor de aanschaf van de eerste 
Duofiets. De afdeling Leerdam heeft deze middelen voor de afdeling Vianen beheert.  
Twee sponsoren willen wij met name noemen: PrintPro Leerdam en Tweewielercentrum den Breejen 
die ons de afgelopen jaren steeds in natura sponsoren.  
 
In 2022 hebben van de Postcodeloterij Buurtfonds een bijdrage ontvangen van € 5000. We verdelen 
dit bedrag over de afdelingen Leerdam en Vianen. We moeten de uitgaven uiteindelijke wel kunnen 
verantwoorden als er om gevraagd wordt.  
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Sponsorplan 2023 
De sponsorgroep heeft voor 2023 een sponsorplan geschreven met het doel sponsoren te werven en 
de bekendheid van Fietsmaatjes te vergroten. We hopen op basis van en met behulp van de uitwerking 
van dit sponsorplan gerichte promotie-activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op Fietsmaatjes 
Vijfheerenlanden en waar nodig specifiek gericht op beide afdelingen.  
 
 

Vrienden van… 

 “Vrienden van Fietsmaatjes Leerdam” werven we met behulp van  
folders voor eenmalige of structurele ondersteuning van fietsmaatjes. Eind 
2022 hebben we (slechts) acht vrienden. Natuurlijk hopen we er in 2023 nog 

velen aan toe te kunnen voegen op basis van het sponsorplan voor dat jaar.  
We gaan actief  vrienden werven. We doen dit ook bij lokale bedrijven.  
 

Stalling 

We betalen in Leerdam een marktconforme-huurprijs van ongeveer € 1250 per jaar. Het contract heeft 
een looptijd van 1 jaar met een stilzwijgende verlenging. Ook wordt de huurprijs jaarlijks geïndexeerd 
op basis van de CBS-index. In Vianen gaan wij gebruik maken van de stalling van de Herbergier. We 
hoeven daar niets voor te betalen. Als tegenprestatie mogen de bewoners van de Herbergier om niet 
gebruik maken van de Duofiets.  

 

Samenfietsen 

“Samenfietsen” is ons one-line-registratiesysteem voor ritten op onze DUO fiets. Het systeem is 
uitgebreid getest en wordt ook onderhouden op basis van signalen en wensen van de gebruikers. Er 
zijn beschrijvingen voor de organisatie, de gast en de vrijwilliger om met het systeem te kunnen 
werken. We kunnen in het systeem diverse zaken vastleggen zoals duo’s en het saldo van de ritten. We 
zijn tevreden over het systeem.  
 

Gasten en Vrijwilligers 
 

Onze coördinatoren gasten en vrijwilligers hebben zich afgelopen jaar ingezet om alle gasten en 
vrijwilligers, oud en nieuw, het fietsen met onze DUO fiets te laten ervaren. We hebben ongeveer 75 
actieve gasten en ongeveer 40 vrijwilligers. Daarnaast maken de zorginstellingen Present Emma en 
Huis ter Leede  intensief gebruik van onze fietsen voor hun bewoners. Zij hebben een overeenkomst 
voor een vast dagdeel per week en er wordt gefietst onder hun eigen verantwoordelijkheid. Dit zelfde 
geldt voor de bewoners van de Herbergier.  

                                                                                                                                                          
We zijn trots op onze vrijwilligers. Zij zetten zich belangeloos in voor onze gasten die daarbij op 
prettige wijze buiten kunnen bewegen.  
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Communicatie 
 
Website 
Het afgelopen jaar hebben we  actief gebruik gemaakt van onze website voor de promotie en 
profilering van Fietsmaatjes Leerdam. De website wordt actueel gehouden en beheert door een van 
onze vrijwilligers.  Inmiddels is de website omgebouwd naar fietsmaatjes Vijfheerenlanden met twee 
tabbladen voor specifieke afdelingszaken.  
 
Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief is In 2022 vier keer verschenen. De nieuwsbrieven verspreiden we onder onze gasten, 
vrijwilligers, vrienden en sponsoren. Met de nieuwsbrief houden wij iedereen die betrokken is bij 
Fietsmaatjes Leerdam op de hoogte van de ontwikkelingen. In de nieuwsbrief zijn in 2022 ook al 
berichten opgenomen van de afdeling Vianen.  

 
Facebook 
Naast de nieuwsbrief maken we ook gebruik van facebook om te communiceren over acties en zaken 
rond Fietsmaatjes Leerdam. De berichten zijn gekoppeld aan de website. Ook de facebookpagina is 
omgezet naar Fietsmaatjes Vijfheerenlanden.  

 
Pers 
We verspreiden zelf zoveel mogelijk belangrijke persberichten. In 2022 hebben een goede PR gehad in 
het huis-aan-huisblad Het Kontakt. Ook de stichting Samendoen plaatst onze berichten, mits wij die 
doorsturen, op hun website en plaatst berichten in hun nieuwsbrieven.  

 

Convenant oprichting Afdeling Vianen 
Fietsmaatjes Leerdam heeft met de initiatiefneemster in Vianen een convenant afgesloten op basis 
waarvan Fietsmaatjes Vijfheerenlanden kon worden opgestart. Op basis van dit convenant zijn alle 
administratieve acties verricht om Fietsmaatjes Vijfheerenlanden daadwerkelijk te kunnen starten. 
Daarbij moet je denken aan statuten, kamer van Koophandel en bankzaken.  
 

Kengetallen 2022  

In 2022 … 
zijn met beide Duofietsen 378 ritten uitgevoerd 
had Fietsmaatjes Leerdam 38 gasten (de zorgcentra Emma en Huis ter Leede tellen als een gast) 
had Fietsmaatjes Leerdam 37 vrijwilligers 
had Fietsmaatjes Leerdam 5 bestuurders en 7 ondersteuners (website, techniek, promotie en 
sponsoring) 
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Financieel jaarverslag 2022 

Het financieel jaarverslag over 2022 laat zien dat Fietsmaatjes Vijfheerenlanden (Leerdam) financieel 
gezond is. Er zijn voldoende liquide middelen voor de eerste komende jaren. In 2022 werkten we een 
financieel actieplan uit. Dit plan was gebaseerd op aanbevelingen van de kascontrolecommissie. Dit 
heeft geleid tot een aantal aanpassingen waarvan de effecten in dit financieel jaarverslag zichtbaar 
zijn. Ten aanzien van de jaarrekening 2022 kunnen we de volgende opmerkingen maken: 
 
1. We bouwen een voorziening op voor de vervanging van onze Duofietsen. Ultimo 2022 hebben we 

een voorziening van € 20.000. De kosten voor het vervangen van een fiets bedragen ongeveer             
€ 12.000.  

2. De jaarlijkse exploitatie is fors groter dan de inkomsten. Een belangrijk onderdeel vormen de 
exploitatielasten voor zaken als de stalling en het onderhoud van de fietsen. We streven ernaar in 
overleg met de gemeente een structurele en substantiële subsidie (een zogenaamde 
waarderingssubsidie) te verkrijgen.  

3. De bijdrage van onze gasten verloopt naar wens. Er is, gelet op de bezettingsgraad van onze twee 
fietsen, nog wel voldoende ruimte om nieuwe gasten te werven. 

4. In 2022 is ruim € 28.000 ontvangen en beheerd voor de afdeling Vianen in afwachting van de 
defitnieve start in 2023.  

5. Fietsmaatjes Vijfheerenlanden werkt intern met een financieel dashboard om daarmee de finaciele 
situatie te bewaken. Dit levert toereikende kwartaalinformatie.  

 

 
 
Fietsmaatjes Leerdam had eind 2021 een saldo van € 25.976,96 ten opzichte van eind 2022 een batig 
saldo van € 60.102,18.  In dit bedrag zit een voorziening/bestemmingsreserve van € 20.603,96 voor de 
vervanging van de fietsen en een reservering voor de afdeling Vianen. Vooral het beheer van de gelden 
voor de start van Fietsmaatjes Vianen vertekenen het beeld in vergelijking met de situatie in 2021.  
Het saldo op de bankrekening (solvabiliteit) is nodig voor de meerjarige verplichtingen rond stalling, 
onderhoud, verzekering en het opbouwen van een voorziening om uiteindelijk de fietsen na de 
afschrijvingstermijn van 10 jaar te kunnen vervangen. We bouwden vanaf 2022 de voorziening 
langzamer op en houden tevens rekening met een snellere afschrijving (4 jaar) van de accu’s.  
 
Actieplan bevordering financiële continuïteit  

Hoewel de financiele situatie op dit moment gezond is, staat de financiële continuïteit van 

Fietsmaatjes onder druk en vraagt om antwoorden voor de korte en middellange termijn.  

 

1) Structurele subsidie van de gemeente  

We zijn in gesprek gegaan met wethouder en ambtenaren WMO. Tijdens dit gesprek bespraken we op 
welke wijze Fietsmaatjes in aanmerking zou kunnen komen voor een structurele subsidie. Voor 2022 
ontvingen we voor de laatste keer een substantiële subsidie inwoners-initiatief (€ 2750). We worden 
toegevoegd aan de beoordeling voor een nieuwe structurele waarderingssubsidies. We gaan opnieuw 

EXPLOITATIE 2022 2022 2021 2022 2022 2021

uitgave Inkomsten

4000 Operationele kosten 5.621,23 3.025,00 3.108,65 8000 Vaste opbrengsten 29.862,37 29.766,00 941,00

4010 Promotie 253,00 800,00 447,64 8010 Donaties 6.883,38 3.225,00 6.158,43

4020 Fietmaatjes Nederland 77,97 160,00 155,94 0,00 0,00 0,00

4400 Afschrijving 0,00 0,00 0,00

4500 Voorziening 12.604,00 2.600,00 3.999,96

4700 Onvoorzien 0,00 100,00 110,53

TOTAAL 18.556,20 6.685,00 7.822,72 36.745,75 32.991,00 7.099,43

ontrekking reserve
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een beroep doen op een bijdrage uit de WMO. We wijzen daarbij op de mogelijkheid een generieke 
voorziening als fietsmaatjes aan te wijzen voor  bestrijding van eenzaamheid, bevorderen van bewegen 
en gezondheid. Eind 2022 hebben we van de gemeente vernomen een incidentele subsidie van € 6000 
te gaan ontvangen. In 2023 zal in overleg met Fietsmaatjes Vijfheerenlanden gezocht worden naar 
argumenten en mogelijkheden voor een structurele subsidie vanaf 2024.  
 

2)   Sponsorwerving (sponsorgroep) 

Er is voor 2023 een kaderstellend sponsorplan opgesteld. Dit plan zal nog nader worden uitgewerkt 
waarmee actief gezocht gaat worden naar nieuwe bronnen van sponsoring en bevordering van de 
naamsbekendheid van Fietsmaatjes Vijfheerenlanden. Ook zal actief worden ingezet op het werven 
van “Vrienden van”. De sponsoring is daarbij gericht op Vijfheerenlanden en de afzonderlijke 
afdelingen. 
 

3)   Promotieteam 

In 2023 gaan we ook werken met een promotieteam om Fietsmaatjes nog meer onder de aandacht 
van de bewoners te brengen. Uitgangspunt zijn daarbij de kaders van het sponsorplan.  De promotie-
activiteiten zijn daarbij gericht op Vijfheerenlanden en waar nodig en zinvol op de afzonderlijke 
afdelingen. 
 

Afdeling Vianen 
 
Tijdens de opstartfase van de afdeling Vianen heeft Fietsmaatjes Leerdam de financiën 
beheert. We brengen daarom hier ook kort verslag uit over de financiële ontwikkeling van de afdeling 
Vianen in 2022. 
 
Inkomsten 
Startsubsidie                             5565,00 
Sponsoring                              20451,00                                  
Postcodeloterij Buurtfonds    2500,00 

             Totaal                                             28516,00 

 
Actieplan  
Uitgave startfase.                     3405,24 

              Totaal                                              3405,24 

 

              Saldo                                             25110,76 

 
In 2023 zal nog een betaling plaatsvinden voor de 1ste Duofiets van ruim € 8400. 
Ook zal voor april 2023 de startsubsidie van de gemeente Vijfheerenlanden moeten worden 
verantwoord.  
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Jaarverslag 2022 
Fietsmaatjes Leerdam (inclusief start afdeling Vianen) 
Vastgesteld door het bestuur d.d. 17 maart 2023 
 
Ed Baks                                                                       Gerda Suiskind 
Waarnemend Voorzitter                                         Algemeen bestuurslid  
 
-----------------------------------------                            ---------------------------------------- 
 
 
 
De kascontrole is uitgevoerd door Petra Groenenberg en Ben Mol. 
Zij hebben vastgesteld dat décharge kan worden verleend voor het gevoerde financiële beleid.  
 
 


