JAARVERSLAG FIETSMAATJES LEIDENLEIDERDORP 2018
--- WE DOEN HET VOOR ONZE GASTEN --Samenvatting

Fietsmaatjes is een vrijwilligersorganisatie, die mensen, die dat niet meer zelf kunnen,
meeneemt naar buiten om actief in beweging te zijn, weer stad, dorp en streek te
verkennen en nieuw relaties op te bouwen. Daarvoor werft zij vrijwilligers en zoekt zij
sponsoren voor de (dure) veilige, elektrisch ondersteunde duofietsen.
De Stichting Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp (LLd) is opgericht bij de notaris in
november 2016 en is officieel gestart met de eerste 5 duofietsen op 18 maart 2017.
Sinds de start hebben we ervaren dat dit initiatief veel enthousiasme losmaakt en breed
wordt gesteund.
Na het startjaar 2017, een echt pioniersjaar, is 2018 een overgangsjaar geweest van een
pioniersfase naar een gevestigde stabiele organisatie van vrijwilligers, gekenmerkt door
een gestage groei van het aantal vrijwilligers, gasten en fietsen, het verder opzetten van
de organisatie en infrastructuur.
Eind 2018 mogen we met recht spreken van een gevestigde en stabiele
vrijwilligersorganisatie, maatschappelijk bekend en gedragen, met een goed
functionerend kader, een degelijke organisatiestructuur die goed functioneert.
De financiële situatie van Fietsmaatjes LLd op de korte termijn is gezond.
In 2019 zal de aandacht van het bestuur naast het promoten van Fietsmaatjes en runnen
van de organisatie vooral uitgaan naar het beleid op langere termijn om ervoor te
zorgen dat Fietsmaatjes LLd ook op langere termijn inhoudelijk, organisatorisch en
financieel gezond zal kunnen blijven functioneren.

Gasten en Vrijwilligers
Aantal gasten
Aantal vrijwilligers
Aantal duofietsen

1-1-2018
129
110
7

31-12-2018
267
223
14

De groei van Fietsmaatjes LLd is gestaag, maar nog steeds fors. Het aantal gasten en
vrijwilligers houdt elkaar redelijk in evenwicht.
Gasten
Onze gasten wonen in de wijk, in verpleeg- en verzorgingshuizen, in beschermde
woonvormen, of fietsen vanuit dagbesteding.
Apart initiatief is het verzoek van Gading en bewonersgroep Hans Vonkstraat in
Leiderdorp. Hun verzoek is of Fietsmaatjes wil fietsen met mensen met NAH (nietaangeboren hersenletsel) die begeleid wonen (Hans Vonkstraat), en met mensen die in

dagbesteding zijn bij Gading. Dit vraagt een aparte aanpak en levert een grote vraag naar
vrijwilligers op. Het is heel dankbaar fietsen.
Criterium om als gast met een vrijwilliger te kunnen gaan fietsen is alleen het feit dat de
gast niet (meer) zelfstandig kan fietsen. Onze wijkcoördinatoren bezoeken alle
aangemelde gasten om te beoordelen of ze aan dit criterium voldoen en of ze veilig mee
kunnen fietsen. Soms rijden ze eerst een proefrondje als de gast het toch eerst wat eng
vindt.
Werving van gasten en vrijwilligers gebeurt organisch: mond-tot-mondcontact,
publicaties in dagbladen met name van gebeurtenissen waar Fietsmaatjes een actieve
bijdrage heeft geleverd. Toenemend verwijzen ook zorginstellingen, thuiszorg,
fysiotherapeuten en huisartsen hun cliënten/patiënten naar Fietsmaatjes.
De gasten betalen een eigen bijdrage per gereden rit van 3 euro. Dit is bij lange na niet
kostendekkend, maar we willen de drempel om te fietsen heel laag houden.
Gasten zijn heel dankbaar dat we met hen fietsen. Ook familie van gasten laat ons dat
vaak weten. Bij het overlijden van een gast ontving Fietsmaatjes als dank een gift van de
familie.
Vrijwilligers
Vrijwilligers worden eerst formeel geïnstrueerd door onze instructeurs om de elektrisch
aangedreven duofietsen goed te leren bedienen, maar vooral om veilig te kunnen fietsen.
We fietsen immers met kwetsbare mensen. Pas als de instructeur ervan overtuigd is dat
de vrijwilliger veilig kan fietsen, krijgt de vrijwilliger een ‘vrijwilligerspas’ en inlogcodes
voor Het Rooster. Hij/zij kan dan de fiets voor een dagdeel reserveren en later ophalen.
Een enkele keer is het voorgekomen dat een instructeur een potentiële vrijwilliger toch
afwijst, omdat hij – soms na meerdere instructies – niet veilig fietst.
Onze vrijwilligers zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd via de collectieve
vrijwilligersverzekering van de Gemeente Leiden en Leiderdorp.
Vrijwilligersbijeenkomsten
Op 8 april was er als start van het nieuwe jaar een vrijwilligersbijeenkomst in
Schouwenhove.
Onze voorzitter spelde vrijwilligster Elly Meijer de erespeld op van Fietsmaatjes: zij
heeft met haar vier vaste gasten in 2017 72 fietsritten gereden, naast een aantal
proefritten: een ware ambassadeur van Fietsmaatjes LLd!
Paul vd Vijver, arts bij Leyden Academy on Vitality and Aging, benadrukte in een
boeiende lezing het belang van bewegen, speciaal bij ouder worden.
Bedrijfsfysiotherapeute Ondine de Hullu nam de vrijwilligers mee in een actieve
warming-up. Zij leerde ons hoe we ouderen kunnen helpen overeind te komen zonder
onze rug te belasten.
Op 10 oktober organiseerden we een tweede vrijwilligersbijeenkomst bij Swift in
Leiden. De handicaprace met onze duofietsen werd gewonnen door Leiderdorp met de
wijken Leiden Midden en Leiden West als tweede en derde. Leiderdorp kreeg als prijs
een ‘gouden’ bidon. Voor alle andere vrijwilligers was er een bidon met blauwe opdruk.
Tijdens deze bijeenkomst kregen onze twee fietsenmakers (Franc Huisman van
HuismanLeiden en Patrick van der Laan van Bike Totaal Van Hulst) de Fietsmaatjesspeld
als dank voor hun steun en bijdrage aan Fietsmaatjes LLd.

Enquête
In januari 2018 heeft het bestuur een enquête uitgezet onder de vrijwilligers. De
respons was 40%. Er bleek veel waardering voor de wijze waarop Fietsmaatjes is
opgezet en functioneert. Ervaringen van gasten en vrijwilligers zijn unaniem positief.
Het bestuur heeft adviezen over de fietsen, het Rooster, de stallingen, de betaling door
de gasten, de onderlinge communicatie binnen Fietsmaatjes en nog een paar adviezen
meegenomen in zijn beleid.

Kader van Fietsmaatjes LLd

Het kader van Fietsmaatjes was eind 2018 gegroeid tot 28 mensen (!) die geheel
vrijwillig veel tijd besteden om Fietsmaatjes succesvol voor onze gasten te laten draaien.
Fietsmaatjes wordt bestuurd door een driehoofdig bestuur, bijgestaan door een
toegevoegd secretaris en administratieve ondersteuning die het moederbestand
bijhoudt, waarin de gegevens van alle gasten en vrijwilligers zijn opgenomen.
Fietsmaatjes voldoet aan de eisen van de nieuwe wetgeving AVG. In september 2018 is
ons privacyreglement op de website geplaatst.
Fietsmaatjes LLd is verdeeld in vier Leidse wijken en Leiderdorp.
Elke wijk heeft wijkcoördinatoren, fietsinstructeurs en fietswachten.
Wijkcoördinatoren bezoeken gasten, koppelen gasten aan vrijwilligers, coördineren in
hun wijk, zijn contactpersoon, verzorgen de PR in hun wijk en zorgen voor deelname
aan festivals en bijeenkomsten in hun wijk en zijn vaak ook fietsinstructeur.
Fietsinstructeurs geven instructie aan potentiële vrijwilligers volgens een
instructieschema.
Fietswachten zijn beschikbaar voor vrijwilligers als er sprake is van problemen met een
fiets. Zij houden ook contact met onze twee fietsenmakers.
Daarnaast heeft Fietsmaatjes LLd een webmaster voor onze website:
www.FietsmaatjesLeidenLeiderdorp.nl. Hier vinden belangstellenden, sponsoren, pers
alle informatie over FM-LLd met nieuws, foto’s, verslagen. Ook onze gasten en
vrijwilligers vinden hier alle voor hen relevante informatie. Onder ‘Contact” staan de
gegevens van het bestuur en alle wijkcoördinatoren, en onder ‘Fietsen’ de stalling van de
fietsen en de naam van de ‘fietswachten’, die aanspreekbaar zijn voor de goede staat van
de fietsen.
Het Rooster is een via internet voor alle vrijwilligers met een wachtwoord toegankelijk
roostersysteem om een fiets te reserveren. Dit Rooster gebruikt de penningmeester ook
om zicht te houden op de eigen betalingen van gasten en levert statistische informatie
die nodig is voor beleid: totaal aantal ritten, totaal aantal ritten per wijk en per fiets,
aantal ritten per gast en per vrijwilliger.

Bestuur
Het bestuur heeft in 2018 zes keer vergaderd, steeds in aanwezigheid van Carla Kramer
en later in het jaar ook met Barry van der Zeeuw.
Vergaderdata: 3 januari, 7 februari, 5 april, 3 juli, 1 september, 30 november.
Naast strategische onderwerpen (langetermijnbeleid, financieel beleid en beheer,
resultaten van de enquête onder onze vrijwilligers, werving, rittenstatistiek, relatie met
gemeenten, groei van Fietsmaatjes, contact met sponsoren en stakeholders, interne en
externe communicatie en nieuwsbrief, voorbereiding coördinatoren- en
vrijwilligersoverleggen, PR-zaken, aanschaf fietsen, opbouw kader en organisatie,

veiligheid bij het fietsen, AVG-privacy, verzekeringen, Fietsmaatjes.NL, enz.) waren er
elke vergadering ook tal van operationele zaken die om overleg en besluitvorming
vroegen: contact met vrijwilligers en gasten, personele zaken, afspraken met
woonzorgcentra, onderhoud fietsen, stallingen, gebruik Rooster, kwetsbaarheid bestuur,
enz.

Coördinatorenoverleg
Op 20 februari 2018 organiseerde het bestuur een coördinatorenoverleg om met hen te
spreken over de ervaringen uit 2017 en de plannen voor 2018. Hieruit kwamen nuttige
suggesties en deze bijeenkomst was met name van belang voor de onderlinge
saamhorigheid.
Op 24 augustus was er opnieuw een overleg tussen bestuur en coördinatoren.

Elektrisch aangedreven duofietsen
Fietsmaatjes LLd fietst met elektrisch aangedreven duofietsen van fabrikant Van Raam
uit Varsseveld. Deze fietsen zijn speciaal aangepast voor intensief gebruik. Elke fiets
heeft twee accu’s.
De eerste vijf fietsen zijn gefinancierd door Carolusgulden en Stichting Zorg en
Zekerheid. De zesde fiets ontving fietsmaatjes van Schouwenhove bij haar 40-jarig
bestaan. De Gemeente Leiderdorp financierde onze zevende fiets nog in 2017.
In 2018 heeft Carolusgulden nog drie fietsen gefinancierd, en Zorg en Zekerheid nog
twee fietsen. Eind 2018 beschikte FM-LLd over 14 electrisch ondersteunde duofietsen
De fietsen worden geleverd en onderhouden door BikeTotaal Van Hulst (Stevenshof) en
HuismanLeiden (Willem de Zwijgerlaan): we zijn erg blij met hun ondersteuning. Indien
nodig halen zij de fiets op als deze onderweg onverhoopt ‘panne’ zou krijgen.
Daarnaast hebben we via onze fietsverzekeraar ENRA een 24/7-ophaalservice geregeld,
als onze rijwielhandelaren niet bereikbaar zijn.
Onze fietsen zijn gestald in stallingen die strategisch verdeeld zijn over de vier wijken
van Leiden en in Leiderdorp, zo dicht mogelijk bij onze gasten.

Aantal ritten 2017 en 2018
Aantal ritten
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal

2017
3
32
67
68
91
114
111
104
87
53
730

2018
59
52
76
176
247
224
273
287
264
299
240
120
2317

Promotie van Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp
Fietsmaatjes LLd brengt maandelijks een nieuwsbrief uit die breed wordt verspreid
onder alle vrijwilligers, sponsoren, stakeholders en relaties.
Fietsmaatjes onderhoudt contacten met de gemeenten Leiden en Leiderdorp, thuiszorgen welzijnsorganisaties, woonzorgcomplexen, sponsoren, stedelijke en wijkcomité’s,
enz.
Het Bestuur en de wijkcoördinatoren hebben ook in 2018 veel aandacht gegeven aan de
promotie van FM-LLd. Fietsmaatjes was aanwezig bij tal van activiteiten waarbij onze
vrijwilligers informatie gaven, de fietsen lieten zien, proefritjes maakten en flyers
uitdeelden.
Veel van deze activiteiten werden vermeld in de regionale pers en TV en hebben
gezorgd voor brede bekendheid van ons initiatief in Leiden en Leiderdorp. Er zullen niet
veel mensen in Leiden en Leiderdorp meer zijn die nooit van Fietsmaatjes hebben
gehoord of nog nooit een blauwe duofiets hebben zien rondrijden.
Een verkort overzicht:
• Albert Heijn Santhorst Leiderdorp schonk Fietsmaatjes op 13 februari bij de
opening van haar verbouwde zaak een winkelwagen vol met drinkpakjes en
snelkoekjes voor onderweg.
• Op 6 maart gaf Ben Crul informatie over Fietsmaatjes aan huisartsen.
• Op 12 maart ondertekenden de voorzitters van Swift Frans van Rijn en van
Fietsmaatjes LLd Ben Crul in het bijzijn van de directeur Rabo LeidenKatwijk Eric
Versnel hun vriendschapsovereenkomst. Onderdeel hiervan is de vermelding van
Fietsmaatjes op alle Swift-wielershirts en een groot verticaal banier aan de weg.
• In april hebben we reclame gemaakt voor Fietsmaatjes via 35 straatborden op
markante plekken in Leiden en Leiderdorp.
• Op 13 juni opende burgemeester Driessen van Leiderdorp met coördinator Jan
de Meij de Leiderdorpse bewonersmarkt op de duofiets.
• Op 16 juni was Fietsmaatjes present op de wijkmarkt van de Stevenshof in
Leiden.
• Op 23 juni was Fietsmaatjes aanwezig bij het 45-jarig bestaan van de Lorentzhof
in Leiden.
• Tussen mei en september publiceerde het Leidsch Dagblad gratis vijfmaal een
paginagrote advertentie voor Fietsmaatjes.
• Albert Heijn Santhorst Leiderdorp had in mei een actie om Fietsmaatjes
financieel te steunen.
• Op 31 augustus was Fietsmaatjes aanwezig op de zomermarkt op het
Diamantplein in Leiden.
• Op 2 september 2017 verscheen een fraai magazine over Fietsmaatjes met veel
bijdragen en foto’s ook uit LeidenLeiderdorp. Dit magazine is breed verspreid als
promotiemagazine op plaatsen waar veel mensen komen (wachtkamers,
bibliotheken, kerken, thuiszorgwinkels, sportverenigingen, buurtclubs, cafés met
een leestafel, poliklinieken van ziekenhuizen, enz.) en naar onze stakeholders,
vrijwilligers en gasten.
• Op 8 september was Fietsmaatjes met twee fietsen aanwezig op de Leiderdorpse
Jaarmarkt. Er zijn veel proefritjes gereden en er meldden zich weer vrijwilligers
en gasten aan.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Op 27 september gaf Wim Schellekens een pitch op de Leidse Ouderendag
(LUMC)
In het kader van de 3-oktoberviering op 2 oktober heeft Fietsmaatjes ook in 2018
weer met 5 fietsen ‘s avonds meegereden met de Leidse Taptoe: een feest voor
onze gasten en een prachtige manier om Fietsmaatjes te promoten.
Op 17 november vervoerde Fietsmaatjes in Leiderdorp zwarte pieten bij de
intocht van Sinterklaas.
Op 24 oktober deden we hetzelfde bij de intocht van Sinterklaas in Leiden.
Op de foto’s (website) is te zien wat een feest deze intochten waren.
Op 12 november was Fietsmaatjes LLd present bij het publiekssymposium
ouderenzorg van het LUMC.
Op 6 december won Fietsmaatjes LLd de derde plaats in de Organisatieprijs
Leidse Vrijwilligers.
In Leiderdorp was Fietsmaatjes LLd tweede bij de Leiderdorpse vrijwilligersprijs
2018 (Nieuwjaarsreceptie Gemeente Leiderdorp op 5 januari 2019).
In december besteedde Zorg en Zekerheid in haar blad ‘GeZZond’ aandacht aan
Fietsmaatjes met een foto op de cover en twee bladzijden.
Tijdens de Leiderdorpse Kerstafette verzorgde Fietsmaatjes een pendeldienst
tussen het Oude dorp en de Houtkamp.

Landelijke uitrol

Als Fietsmaatjes LLd hebben we bij onze start veel gehad aan de ervaringen van
Fietsmaatjes in andere plaatsen: Teylingen, Noordwijk, Kaag en Braassem en Oegstgeest,
Wij ondersteunen Jan Burgmeijer en Tekla Zwinkels van Fietsmaatjes Teylingen die van
het Oranjefonds subsidie hebben ontvangen om een plan voor te bereiden om het
initiatief ‘Fietsmaatjes.NL’ landelijk uit te rollen en hebben daarnaast Fietsmaatjes
Zoeterwoude – als naaste buur - volop gesteund bij de voorbereidingen en hun
oprichting in januari 2018.

Strategische uitdagingen voor 2019 en later
2018 kan gekarakteriseerd worden als een groei-jaar: het aantal gasten en vrijwilligers
is gestaag en fors gegroeid. Het aantal fietsen is navenant uitgebreid. Het kader en de
organisatie zijn verankerd en functioneren goed. We ontvangen veel positieve feedback
van onze gasten: ze zijn erg dankbaar.
Fietsmaatjes LLd heeft zijn bestaansrecht bewezen en voldoet aan een grote behoefte.
De doelgroep van mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen is groot en er is dan
ook nog een groot groeipotentieel.
Fietsmaatjes heeft goede relaties met de gemeenten Leiden en Leiderdorp, met onze
sponsoren, met de pers, met tal van zorgaanbieders en zorgorganisaties in de regio.
Uitdaging is nu om wat bereikt is goed te verankeren, te stimuleren dat vrijwilligers en
gasten regelmatig gaan fietsen en om te zorgen voor verbreding van ons bestuur, dat
met drie leden kwetsbaar is.
Naast verankering van wat we hebben opgebouwd, is het nu de uitdaging voor het
Bestuur om naar de toekomst te kijken.
Strategische vragen die voor ons liggen zijn onder meer:

•

•

•
•
•

•

Financieel langetermijnbeleid.
Onze uitgaven zijn structureel en nemen toe naarmate we meer fietsen hebben en
de fietsen ouder worden (onderhoud fietsen, verzekeringen, aflopende dekking
verzekeringen, het Rooster, de website, vrijwilligersbijeenkomsten, enz.). De
risico’s nemen ook toe met de leeftijd van de fietsen.
De inkomsten zijn – afgezien van de niet-kostendekkende eigen bijdrage door
gasten van 3 euro per rit – echter incidenteel: afhankelijk van bijdragen van
organisaties, acties, giften van verjaardagen, jubilea, legaten (?), enz.
Tot op heden ontvangt Fietsmaatjes LLd diverse schenkingen en giften, maar dit
blijft een wankele en onzekere basis voor een gezond financieel
langetermijnbeleid: immers onze structurele uitgaven zijn wel blijvend en
stijgend.
Fietsmaatjes is een vrijwilligersorganisatie zonder eigen middelen.
Het bestuur overweegt verschillende mogelijkheden om inkomsten meer
structureel te maken.
Hoe groot willen we als Fietsmaatjes LLd nog worden? De vraag vanuit gasten
neemt nog steeds toe, maar toename van het aantal fietsen vergroot onevenredig
de financiële druk op langere termijn.
Versterking van het bestuur. Dit is met drie personen te kwetsbaar voor zo’n
grote organisatie.
Goede zorg voor onze vrijwilligers: zij zijn immers onze basis om aan onze missie
te kunnen blijven voldoen.
Ons kader draagt de organisatie en zorgt voor goed dagelijks functioneren. We
zijn erg blij met de goede mensen op de goede posities, maar dit vraagt zoals in
elke groeiende organisatie continue aandacht van het bestuur.
We zijn erg blij met onze sponsoren en onderhouden goede relaties met hen. Dit
is voor ons van essentieel belang, zeker als over een paar jaar vervanging van de
fietsen aan de orde komt.

Financieel jaarverslag 2018
Goedgekeurd door kascommissie vastgesteld door het bestuur van Fietsmaatjes
LeidenLeiderdorp op 25 mei 2019.

Balans en exploitatierekening 2018

Toelichtingen per post
Baten
Schenking fondsen: Stichting Carolusgulden en Stichting Zorg & Zekerheid. Dit geld is
aangewend voor de aankoop van vier nieuwe duofietsen.
Vrijval reserveringen 2017: met de eind 2017 ontvangen schenkingen is de aankoop van
nog eens drie fietsen bekostigd. In totaal dus zeven nieuwe fietsen. Ultimo 2018 bestond
onze fietsenvloot uit 14 fietsen.
Overige schenkingen: Stichting Buurtkamer De Smeltkroes, Movisie, Swift SCRL, Albert
Heijn Leiderdorp, TK Challenge (Teekens Karstens).
NB: Dit zijn incidentele inkomsten.
Rittenkaarten: bijdragen gasten à € 3 per rit (2.317 gemaakte ritten). Sommige gasten
betalen vooruit, andere achteraf.
Diversen: restitutie van te veel berekende verzekeringspremie.
Lasten:
Aankoop fietsen: dit bedrag betreft zeven fietsen, inclusief speciale voorzieningen als
tweede accu (beide met vergrote capaciteit), draaibare en verstelbare passagiersstoel,

eigen vrijloop en versnellingsnaaf zodat gasten in eigen tempo kunnen meetrappen of de
benen stilhouden, inclusief accessoires zoals veiligheidsvlag, FM-naambord, FMstoelhoezen, tas voor poncho, gereedschap en instructies.
Fietsmaatjes koopt geen fietsen als daar geen sponsorbijdrage voor wordt gegeven.
Stalling: inventaris stalling zoals fietspomp, verlengsnoer t.b.v. acculaders, tijdklok t.b.v.
gecontroleerd opladen en slotkettingen. Diverse stallingen zijn uitgerust met een
sleutelkluisje zodat de fietsen ook buiten kantooruren beschikbaar zijn via een
sleutelcode.
PR: website, flyers, deelname taptoe en op de doelgroep gerichte evenementen.
Organisatie en kantoor: kosten voor het online reserveringssysteem het Rooster, printen
van formulieren, pasjes.
Bestuurskosten: bankkosten, reiskosten, representatie.
Reservering t.b.v. reparaties: naarmate de fietsen ouder worden zijn reparaties te
verwachten; met name de accu’s zijn kostbaar; naar verwachting moeten over één of
twee jaar diverse accu’s á €1.500 worden vervangen. Wanneer de overige schenkingen
zouden afnemen is deze reservering noodzakelijk voor de continuïteit van Fietsmaatjes.
Het eigen vermogen is voldoende groot om het komend jaar tegenvallers te kunnen
opvangen.

Resultaten 2018 in cijfers
Aantal ritten:
In 2018 zijn 2315 ritten gemaakt, exclusief proefritten, demonstratieritten.
Ritten per maand:

Aantal ritten in 2018
Aantallen actieve Gasten, Vrijwilligers en Ritten per Wijk en Totaal
ultimo 2018
West
Zuid
Midden
Noord
Leiderdorp
Totaal

Gasten Vrijwilligers Ritten
64
51
741
70
57
426
18
21
155
22
29
241
90
62
735
264
220
2315

Aantal ritten per fiets in 2018:
Fiets 1 West:
256
Fiets 2 Zuid:
101
Fiets 3 Midden:
54
Fiets 4 Noord:
205
Fiets 5 L’Dorp:
288
Fiets 6 West:
308
Fiets 7 L’Dorp:
267

Fiets 8 Midden:
Fiets 9 Zuid:
Fiets 10 Zuid:
Fiets 11 West:
Fiets 12 Noord:
Fiets 13 L’Dorp:
Fiets 14 Midden:

106
198
156
96
62
164
54

Bestuur, wijken met kader, fietsen en fietsstallingen
Bestuur en ondersteuning:
Ben Crul, voorzitter, PR, sponsoring
Wim Schellekens, secretaris, PR
Willem van Schie, penningmeester, Het Rooster
(Jan de Meij ondersteunt de penningmeester m.b.t. de statistiek van Het Rooster)
Carla Kramer is toegevoegd secretaris. Zij onderhoudt de e-mailcontacten van emailadres contact@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl en ondersteunt de voorzitter en
secretaris.
Barry van der Zeeuw werkt nauw met Carla samen via het wekelijks bijwerken en
rondzenden aan alle wijkcoördinatoren van het Moederbestand, heel de organisatie
rond het inschrijven van nieuwe gasten en vrijwilligers en alles wat daarmee
samenhangt.
Raoul de Lange is de webmaster van www.fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl. Deze functie
is per 1 mei 2019 overgenomen door Hans Reijnders. Raoul blijft zijn vervanger.
•
•
•

De 4 wijken van Leiden, en Leiderdorp (stand van zaken per 1 mei 2019)
Leiden West
Wijkcoördinator:
Instructeurs:
Stalling:

Carla Kramer, Nel van der Put
Carla Kramer, Nel van der Put
Fiets 1 en 6: Serviceflat Schouwenhove: fietswacht: Bram van
Mameren
Fiets 11: Bike Totaal, fietswacht: Patrick van der Laan

Fiets 16: Hotel Haagse Schouw, fietswacht: Dirk vd Zeeuw
Leiden Zuid
Wijkcoördinator:
Instructeur:
Stalling:

Leiden Midden
Wijkcoördinator:
Instructeur:
Stalling:

Leiden Noord
Wijkcoördinator:
Instructeurs:
Stalling:

Leiderdorp
Wijkcoördinator:
Instructeurs:
Fietswachten:
Stalling:

Harrie Tuinhof, Josee Longarini, Marijke Booijink
Harrie Tuinhof, Josee Longarini, Marijke Booijink
Fiets 10: Woonzorgcentrum Rijn en Vliet, fietswacht: Mark
Lamers
Fiets 2: Woonzorgcentrum Lorentzhof, fietswacht: Harrie Tuinhof

Joke Winter, Raoul de Lange
Joke Winter
Fiets 3 en 14: Stadsparkeerplan (Haagweg), fietswacht: Ben Crul
Fiets 8: Woonzorgcentrum Huis Op de Waard, fietswacht: Wouter
van der Loo

Marja Termeulen, Luisa de Bruin, Willy Loomans
Marja Termeulen, Luisa de Bruin, Willy Loomans
Fiets 4: Verpleeghuis Overrhijn, fietswacht: Ab van Bochove
Fiets 12: Multifunctioneel Centrum Het Gebouw, fietswacht: Henk
van Vegten
Jan de Meij, Wim Schellekens
Pim Verra, Jaap van Deutekom
Frans de Pater, Wally van Haver
Fiets 5, 7 en 15: Verpleeghuis Leythenrode
Fiets 13: WoonZorgcomplex Ommedijk

Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp 2018
Adres:
Email:
Website:

Fietsmaatjes LLd: Rijndijk 128, 2331 AJ Leiden
contact@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl
www.fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl

--- WE DOEN HET VOOR ONZE GASTEN ---

Carrièrelijn in de tijd binnen Fietsmaatjes:
Vrijwilliger à fietswacht à instructeur à wijkcoördinator à bestuurslid à gast!

