
 

 

 

 

 

Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken 

Jaarverslag 2022 

 

 
 

  



 

Een wervelende start 
Dit is het jaarverslag van het oprichtingsjaar van Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken. 

Hieronder een chronologisch overzicht van onze mijlpalen in het oprichtingsproces.  

Juni 2021 Eerste samenwerkingscontacten initiatiefnemers Marijke, Stephan en Jeroen 

Juli  Verkennende belronde langs organisaties op het gebied van zorg, welzijn, 
sport en bewegen: welke duofietsen zijn er al? is een Fietsmaatjes initiatief 
van meerwaarde? 

September PR in lokale media: oproep mede initiatiefnemers 

7 oktober  Informatieavond met ca 25 belangstellenden van bewoners en organisaties 

25 oktober Startbijeenkomst initiatiefgroep met 8 deelnemers 

9 februari 2022 Bij de notaris: Stichting Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken is officieel 
opgericht  

18 februari  Website Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken is gelanceerd 

20 februari Financiering voor de eerste duofiets is binnen, met dank aan het fonds Boks 
Scholten (15.000) 

13 maart Toekenning subsidie van het initiatievenfonds van de gemeente Apeldoorn 
(30.000) 

1 april  Toekenning subsidie Oranjefonds en Provinciefonds Gelderland (20.000) 

4 mei De eerste 2 duofietsen zijn gearriveerd. Start met de proefritten met onze 
fietsvrijwilligers. 

14 mei Training bestuur, coördinatoren en fietsbeheerders van Fietsmaatjes.nl 

1 juni 3e Duofiets is gearriveerd 

8 juni Reserveringssysteem voor duofietsen besteld en ingericht 

1 juli  Proefrit met onze eerste gast At 

14 juli  Ingebruikname duofietsenstalling in Ugchelen 

16 juli Eerste fietsduo At en Ruud gaan samen op pad 

25 augustus Ingebruikname duofietsstalling in de Maten, locatie ’s Heerenloo 

3 september Officiële start Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken in aanwezigheid van de 
wethouder en met feestelijke duofietsoptocht van De Maten naar Ugchelen 

15 november 4e duofiets is gearriveerd 

 

Meer achtergrondinformatie vindt u in onze nieuwsberichten: Nieuws - Fietsmaatjes 

Apeldoorn. 

  

https://fietsmaatjesapeldoorn.nl/nieuws/
https://fietsmaatjesapeldoorn.nl/nieuws/


 

Doelstelling: een praatje op de duofiets 
Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken stelt zich ten doel dat mensen die als gevolg van een 
fysieke beperking, ziekte of anderszins niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen 
(gasten), samen met een vast fietsmaatje (een naaste of fietsvrijwilliger) kunnen fietsen op 
een duofiets.  
 
Dit draagt via de volgende combinatie van subdoelen bij aan een betere kwaliteit van leven: 

• Meer sociale contacten: fietsmaatjes zitten op de duofiets naast elkaar en komen 
gemakkelijk met elkaar in gesprek en onderweg zijn ze onder de mensen 

• Meer buiten zijn: fietsmaatjes trekken erop uit met de duofiets, verkennen de 
omgeving en ervaren weer en wind 

• Meer bewegen: fietsmaatjes fietsen naar vermogen mee 
 

Meer informatie over onze visie, doelgroep, werkwijze en ambitie vindt u in ons beleidsplan 

(op onze website: over ons/stichtingsinformatie).  

 
Ons eerste fietsduo: At en Ruud 
At en Ruud hebben hun vroegere mountainbikes 
ingewisseld voor de duofiets. Als je al lang niet meer 
gefietst hebt en door Parkinson slecht ter been bent, 
is zo’n eerste rit best even spannend. Eenmaal 
onderweg groeide hun enthousiasme. Nu fietsen ze 
wekelijks door Bruggelen, waar ze vroeger met hun 
mountainbike rondreden en samen gingen hard 
lopen.  
 
At is voor ons een extra bijzondere gast. Hij was 
samen met zijn vrouw Ria al aanwezig op de 
allereerste informatieavond over Fietsmaatjes 
Apeldoorn. Hun enthousiasme heeft ons enorm 
gemotiveerd Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken 
daadwerkelijk op te starten. 
 

 

Resultaten: 36 fietsduo’s maakten ruim 220 fietsritten 
Onze fietsenstalling in Ugchelen is half juli in gebruik genomen en onze fietsenstalling in De 

Maten eind augustus. Vanaf dat moment konden de door ons geïnstrueerde fietsvrijwilligers 

de duofiets reserveren, uit de stalling halen en met hun fietsmaatjes op pad gaan.  

In totaal zijn dit jaar 36 fietsduo’s actief geworden. Onze gasten zijn van alle leeftijden, de 

jongste gast is 10 jaar en de oudste is 98 jaar. De gasten kunnen door allerlei beperkingen 

niet meer zelfstandig fietsen, denk daarbij bijvoorbeeld aan Parkinson, dementie, 

hersenbloeding, een verstandelijke beperking als autisme of down syndroom, blindheid, 

slecht ter been en problemen met evenwicht. Ongeveer de helft van onze gasten fietst met 

https://fietsmaatjesapeldoorn.nl/wp-content/uploads/Beleidsplan-Fietsmaatjes-Apeldoorn-en-Omstreken-2022-2024.pdf


 

een naaste (zijn/haar partner, zoon of dochter, vriend/vriendin of buur). De andere helft 

gaat met een fietsvrijwilliger op pad.  

Van hen heeft inmiddels 23 duo’s 3 of meer fietsritten gemaakt; anderen zijn nog maar net 

opgestart. Het totaal aantal gefietste duofietsritten per duo loopt daardoor uiteen van 1 tot 

bijna 30. In totaal zijn er nu ruim 220 fietsritten met onze gasten gemaakt. Daarnaast was de 

duofiets ruim 70 keer op pad voor instructieritten met onze vrijwilligers. 

 
Wie zijn onze fietsmaatjes? Rietje: even de deur uit! 
 
Rietje was vroeger helemaal niet zo van fietstochten in haar vrije tijd. Toch heeft ook zij 
zich als één van de eersten als fietsmaatje aangemeld. Zij is al op vrij jonge leeftijd door 
een herseninfarct aan huis gekluisterd geraakt. Ze mist de vrijheid die ze had om even op 
de fiets te stappen voor een boodschap of bezoek aan een bekende. Ze woont buitenaf en 
voelt zich daardoor soms wat geïsoleerd. 
 
Ze vindt het heerlijk om met haar vaste fietsmaatje wekelijks even samen de deur uit te 
gaan en lekker in beweging te zijn. Rietje fietste ook enthousiast mee met de feestelijke 
duofietsoptocht bij onze officiële start op zaterdag 3 september. 
 
 

 
 
Op onze website kunt u kennismaking met meer Fietsmaatjes: Nieuws - Fietsmaatjes 
Apeldoorn. 

 

 

Uitdagingen 
Natuurlijk zijn er ook de nodige uitdagingen bij de realisatie van dit burgerinitiatief. Zo heeft 

het vinden van geschikte stallingen in het startjaar voor de meeste vertraging gezorgd. Ook 

kosten de praktische regelzaken veel tijd, met name het verkrijgen van een bankrekening 

was een moeizaam proces.  

https://fietsmaatjesapeldoorn.nl/nieuws/
https://fietsmaatjesapeldoorn.nl/nieuws/


 

De organisaties van een burgerinitiatief is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Het 

initiatiefteam was al snel op volle kracht (zie de volgende paragraaf). Inmiddels zijn er, onder 

meer vanwege onze groei en omdat diverse initiatiefnemers in het startjaar dubbelfuncties 

vervulden, echter wel enkele vacatures die moeilijk opgevuld raken zie: Vacatures - 

Fietsmaatjes Apeldoorn.  

Ons burgerinitiatief vraagt bovendien om de inzet van veel fietsvrijwilligers, doordat we elke 

gast aan een vast fietsmaatje koppelen (het betreft één op één vrijwilligerswerk). Aan het 

einde van het jaar hebben we helaas enkele gasten op de wachtlijst moeten zetten die graag 

zouden fietsen. Zij hebben geen naasten die met hen kunnen fietsen en wij hebben op dit 

moment geen fietsvrijwilligers voor hen beschikbaar. In het voorjaar gaat onze PR campagne 

weer van start en hopen we hen alsnog aan een fietsmaatje te kunnen koppelen. 

Ons team: wie zijn wij? 
Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken is een burgerinitiatief en wordt volledig gerund door 

vrijwilligers. Ons team bestaat uit de volgende mensen: 

 

Bestuur: 

Bert-Jan Bonhof: voorzitter, PR, sponsoring 

Marijke Booijink: secretaris, vrijwilligersbeleid, contactpersoon coördinatoren 

Peter de Vries: penningmeester 

Stephan de Ru: algemeen bestuurslid, inkoop duofietsen, contactpersoon fietsbeheerders 

Ed van Leeuwen: algemeen bestuurslid, beheer website en reserveringssysteem duofietsen 

 

 
Het initiatiefteam v.l.n.r.: Marijke Booijink, Ed van Leeuwen, Stephan de Ru, Joke van Geert, Jeroen van 

Meijgaarden, Bert-Jan Bonhof, Peter de Vries, Astrid Dusink 

 

 

 

 

https://fietsmaatjesapeldoorn.nl/vacatures/
https://fietsmaatjesapeldoorn.nl/vacatures/


 

Operationele teams duofiets locaties: 

Contactpersoon nieuwe aanmeldingen en vertrouwenscontactpersoon: Astrid Dusink 

 

Team Ugchelen: 

Coördinatoren: Marianne Ten Kleij, Marijke Booijink, Anne Tielen (vacant) 

Fietsbeheerders: Jeroen van Meijgaarden en Wim Rademaker 

 

Team De Maten: 

Coördinatoren: Joke van Geert, Lidy Bomhof, Ed van Leeuwen 

Fietsbeheerders: Stephan de Ru, Geza Kolkman (vacant)  

 

Meer informatie over de functies en onze samenwerking is te vinden in ons 

vrijwilligersbeleid (op onze website: vrijwilligers/vrijwilligersbeleid). De bestuurders hebben 

dit jaar diverse trainingen gevolgd van de Bestuurdersacademie van Apeldoorn pakt aan. 

 

Samenwerkingspartners en PR: bekendheid geven aan ons initiatief 

Onze samenwerkingspartners zijn heel belangrijk voor het slagen van ons burgerinitiatief. Zij 

helpen ons mee om bijvoorbeeld aan financiën en stallingsruimte te komen. Zij geven 

bekendheid aan ons initiatief zodat we zoveel mogelijk bewoners van de gemeente 

Apeldoorn in de gelegenheid kunnen stellen om met de duofiets op pad te gaan. Een 

overzicht van onze samenwerkingspartners vindt u op onze website: Partners - Fietsmaatjes 

Apeldoorn. 

Onze duofietsen zijn dit jaar 21 keer op pad geweest om bekendheid aan ons initiatief te 

geven. Een greep uit de activiteiten:  

• Kennismaking met de werkgroep Sporten en bewegen voor mensen met een 

beperking, van het Sport- en Bewegen akkoord Apeldoorn (11 januari) 

• Wethouder Danny Huizer en gebiedsmanager Alan Wemmenhoven op werkbezoek 

op locatie Ugchelen (12 juli) 

• Proefritjes bij de Koffiebus in De maten van Stichting Present (13 en 27 juli) 

• Deelname aan de Proeverij voor Vrijwilligerswerk (1 oktober) 

• Open inloop tijdens de Senioren Sportweek (3 en 5 oktober) 

• Te gast op de vrijwilligersbijeenkomst van Noaberschap Ugchelen (20 oktober) 

• Presentatie bij Platform Ertoe Doen (20 oktober) 

• Bezoek aan sponsor makelaar Reinders (3 november) 

• Bezoek aan de gemeenteraad (15 december) 

https://fietsmaatjesapeldoorn.nl/wp-content/uploads/2022-03-Vrijwilligersbeleid-Fietsmaatjes-Apeldoorn-en-Omstreken-maart-2022.pdf
https://fietsmaatjesapeldoorn.nl/partners/
https://fietsmaatjesapeldoorn.nl/partners/
https://www.apeldoorn.nl/college-van-b-en-w/beleidsstukken-en-visies/sporten-en-bewegen-is-belangrijk-voor-iedereen-in-apeldoorn-en-de-dorpen
https://www.apeldoorn.nl/actueel/stichting-present-stuurt-koffiebus-de-weg-op-gratis-koffie-met-warme-aandacht
https://www.apeldoornpaktaan.nl/blog/aanmelden-proeverij-voor-vrijwilligerswerk-2022
https://www.sportraad.nl/nw-13465-7-3906918/nieuws/aankondiging_senioren_sportplein_en_week_van_de_seniorensport.html
https://dorpsraadugchelen.nl/projecten/noaberschap-samen-sterk/
https://www.ertoe-doen.nl/


 

 
Wethouder Danny Huizer en gebiedsmanager Alan Wemmenhoven op bezoek in Ugchelen 

 

Verder heeft ons initiatief dit jaar veel bekendheid gekregen via nieuwsberichten in de lokale 

media, zoals De Stedendriehoek, In de buurt, dorpskrant De Bron, wijkkrant De Maten. Ook 

zijn we gefilmd voor uitzendingen van Samen1 en RTV Apeldoorn. En we zijn twee keer op 

de radio geweest bij RTV Apeldoorn.  
 

Op Fietsmaatjes Apeldoorn | Apeldoorn | Facebook hebben we 292 volgers. Onze 

nieuwsbrief voor belangstellenden en samenwerkingspartners heeft inmiddels bijna 100 

aanmeldingen.  

 

Sponsoring 

Naast fondswerving, subsidie van de gemeente en 

eigen bijdragen van de gasten is de steun van 

sponsoren onmisbaar. U vindt een overzicht terug op 

onze website: Sponsoren - Fietsmaatjes Apeldoorn. 

Met een aantal van hen zijn we met dank aan de 

Maatschappelijke Beursvloer Apeldoorn in contact 

gekomen. We hebben zowel aan de edities in 2022 als 

in 2023 deel genomen.  

 

Van sponsors krijgen we zowel financiële steun als 

steun in natura (denk aan gratis fietsenstalling, de 

diensten van de notaris of het drukken van de reclameborden op onze duofietsen). 

Belangrijk om te noemen is verder dat we met de Fietsenmaker een deal hebben gesloten 

waarbij zij de eerste vijf jaar bij onderhoud en reparaties het arbeidsloon niet in rekening 

brengen. 

 

In bijlage is het financieel jaarverslag te vinden.  

https://www.facebook.com/fietsmaatjesapeldoorn/
https://fietsmaatjesapeldoorn.nl/sponsoren/
https://www.beursvloerapeldoorn.nl/


 

Vooruitblik 

In 2023 gaan we op volle kracht verder met ons burgerinitiatief. We zetten in op 

bestendiging en groei van het aantal fietsmaatjes-duo’s en fietsritten vanuit de bestaande 

locaties in Ugchelen en De Maten. Daarbij breiden we organisch uit naar aangrenzende 

wijken Woudhuis/Osseveld en Apeldoorn Zuid.  

Daarnaast ambiëren we groei naar nieuwe locaties. Daarbij denken we onder meer aan 

Apeldoorn Noord (Anklaar) en één van de dorpen. De start op een nieuwe locatie is daarbij 

altijd onder voorbehoud dat de randvoorwaarden goed op orde zijn: een stallingsplek voor 

de duofiets, 2-3 coördinatoren en 2 fietsbeheerders. We hebben onze plannen uiteengezet 

in ons projectplan 2023 (op onze website: over ons/stichtingsinformatie).  

 

Goedkeuring bestuur 
 

Het jaarverslag is op de bestuursvergadering van 15 februari 2023 goedgekeurd. 
 

Fietsmaatjes voor jong en oud 
 
Fietsmaatje Ron doet verslag van zijn eerste 
fietsrit met zijn jonge gast Eric-Glenn (10 jaar): 
“Eric-Glenn en zijn moeder stonden keurig op 
tijd klaar voor het geplande fietsritje. Eric-Glenn 
had een muts op, want het was behoorlijk koud. 
Het was mijn eerste rit voor Fietsmaatjes en ik 
was best een beetje zenuwachtig of het allemaal 
goed zou gaan. Ik had geen route in mijn hoofd, 
dus we reden kriskras door Apeldoorn. Eric-
Glenn genoot duidelijk zichtbaar; hij zat 
constant te zingen of te neuriën. Na ruim een 
uur werd het al een beetje schemerig en zijn we 
naar huis gereden. Het was voor mij een leuke 
ervaring, mede omdat Eric-Glenn zo’n enorm 
aimabel kind bleek.” 
 
 
 

 
*Voor de publicatie van de foto’s is toestemming verkregen van de gefotografeerden.  

  

https://fietsmaatjesapeldoorn.nl/stichtingsinformatie/


 

Financiën  
  

  

Balans Stichting Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken 9/2/2022-31/12/2022 
  

    

    

Activa     2022 2021 Passiva     2022 2021 

                  

Vlottende activa      Stichtingsvermogen                 -    

Debiteuren   
       

14,00               -    Eigen Vermogen                -                 -    

Vooruitbetaald   
       

45,48   Reserveringen   
 

6.000,00               -    

        Resultaat lopend boekjaar 
     

500,29               -    

                 

Liquide middelen      Kortlopende schulden    

Bank    
 

6.578,49               -    Crediteuren                -                 -    

        Nog te ontvangen crediteuren  
     

137,68    

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

      
 

6.637,97               -          
 

6.637,97               -    
 

   

 

 

De stichting is opgericht op 9 Februari 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Toelichting  Balans Stichting Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken 9/2/2022-31/12/2022 

         

         

Debiteuren        

Betreft alleen openstaande gefactureerde inkomsten. Openstaande, niet betaalde fietsritten 

staan hier niet onder. Wordt bijgehouden buiten de financiële administratie. Er wordt wel 

een procedure gebruikt om deze openstaande posten te innen.  Bij betaling vindt verwerking 

plaats in financiële administratie.      

         

Vooruitbetaald        

Betreft ontvangen crediteuren facturen welke deels betrekking hebben op het volgende  

boekjaar.          

         

Bank         

Er wordt gebankierd bij de RABO bank en op de balans staat het saldo per 31 december 2022. 

         

Eigen vermogen        
Geeft het resultaat aan van de afgelopen boekjaren na controle door de 
kascommissie en vaststelling door het bestuur.  

      

         

Reserveringen         

Bevat een reservering voor vervanging duo fietsen en een reserve voor een nog aan te passen 

fietsenstalling.         

         

Fietsmaatjes Apeldoorn past geen afschrijvingen toe op de elektrische duo fietsen, maar 

neemt de aanschafprijs direct op in de kosten     

         

Nog te ontvangen crediteuren       

Bevat de kosten van de RABO bank december 2022, omdat deze kosten achteraf in   
rekening worden gebracht. Daarnaast is een bedrag opgenomen voor het systeem   
Samen Fietsen. Het bedrag wordt berekend per fiets en de factuur 2022 is nog niet  
ontvangen. 
         

Kascommissie        

Op 7 Februari 2023 heeft de Kascommissie de controle uitgevoerd op de financiële 

administratie en heeft deze goedgekeurd.    

De Kascommissie heeft het bestuur decharge verleend voor 2022. 

        

Resultaat lopend boekjaar      

Het resultaat zal worden toegevoegd worden aan het Eigen Vermogen  
 

  



 

Verlies en Winst Stichting Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken 9/2/2022-31/12/2022 
 

Omschrijving   2022 2021 

         

Fondsen    
          

31.000,00                          -    

Gemeente   
          

30.000,00                          -    

Sponsoring   
            

2.646,52                          -    

Eigen bijdragen gasten 
                

819,00                          -    

Donaties    
                

150,00                          -    

          

Totale inkomsten   
          

64.615,52                          -    

         

Inkoop fietsen   
          

50.358,77                          -    

Stalling    
            

1.402,12                          -    

Training    
            

3.755,63    

Vrijwilligersondersteuning 
                

295,95    

Website bouw en onderhoud 
                

598,14    

Communicatie   
                

934,47    

Onderhoud fietsen   
                  

35,00    

Diversen    
                

735,15    

Reservering vervanging en onderhoud 
            

6.000,00    

          

Totale uitgaven   
          

64.115,23                          -    

Resultaat     
                

500,29                          -    

 


