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Inleiding 
 
In 2022 is het burgerinitiatief Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken gestart. Het is een 
initiatief dat iedereen die niet (meer) zelfstandig kan fietsen in staat stelt om samen met een 
fietsmaatje (een naaste of een fietsvrijwilliger) op een (elektrisch ondersteunde) duofiets op 
pad te gaan.  
 
We zijn in 2022 op twee locaties van start gegaan: Ugchelen (juli 2022) en De Maten 
(september 2022). In Ugchelen waren vanaf de opening van de stalling 2 duofietsen 
aanwezig; in De Maten arriveerde de 2e duofiets in november. In totaal zijn er vanuit deze 
stallingen inmiddels door ca 35 fietsmaatjesduo’s samen zo’n 250 fietsritten gemaakt. 
 
In dit projectplan beschrijven we onze plannen voor 2023. Enerzijds betreft dit de 
bestendiging en groei van het aantal fietsmaatjes-duo’s en fietsritten vanuit de bestaande 
locaties in Ugchelen en De Maten. Anderzijds ambiëren we groei naar nieuwe locaties. 

Werkwijze 
In onze werkwijze staan enkele kernelementen centraal. Door de zorgvuldige koppeling van 

vaste fietsmaatjes die regelmatig met elkaar op pad gaan, ontstaat er een vertrouwd 

contact. We zetten er met onze werving en proefritten op in om een zo breed mogelijke 

doelgroep te bereiken. Een goede organisatie van het fietsbeheer zorgt ervoor dat onze 

duofietsen betrouwbaar zijn en zo lang mogelijk mee gaan. 

Zie ons beleidsplan 2022-2025 voor een uitgebreidere beschrijving van onder meer onze 
doelstelling, visie, groeiambitie en werkwijze. 

Bestendiging vanuit bestaande locaties 
Zowel in De Maten als in Ugchelen staan 2 duofietsen gestald. Dit vraagt om blijvende 

aandacht voor een zo optimaal mogelijk gebruik van deze duofietsen. 

Uitgaande van één dagdeel per rit, zou er theoretisch per duofiets 21 ritten per week 

gereden kunnen worden. In de praktijk hebben veel gasten echter een voorkeur voor een rit 

in de middag; ook vinden er proefritten plaats. We spreken daarom van een optimale 

bezetting van de duofiets wanneer er in het fietsseizoen (april t/m oktober) door gasten ca 

10 fietsritten per week gereden worden. In de herfst/winter zal dit gezien de kwetsbaarheid 

van onze doelgroep minder zijn.  Bij een gemiddelde fietsfrequentie van één keer in de twee 

weken (in het fietsseizoen), betekent dit dat er ca 20 fietsduo’s gebruik kunnen maken van 

één duofiets. Bij twee duofietsen zijn dit er ca 40.  

De coördinatoren monitoren het gebruik van de duofiets door de bestaande 

fietsmaatjesduo’s. Wanneer de fietsfrequentie bij een fietsmaatjesduo lager ligt dan de 

beoogde frequentie gaan zij na wat de oorzaak daarvan is en wat er eventueel nodig is om 

de beoogde fietsfrequentie te realiseren.  

Daarnaast zetten de coördinatoren bij onderbenutting van de duofietsen in op werving van 

extra gasten en fietsvrijwilligers in hun wijk of buurt. In de ‘Werkwijze coördinatoren’ staat 

https://fietsmaatjesapeldoorn.nl/stichtingsinformatie/
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beschreven hoe zij dit doen. Ook gemeente breed is er vanuit het teamlid dat zich bezig 

houdt met PR en Communicatie aandacht voor werving via bijvoorbeeld de plaatselijke huis 

aan huis bladen. Het voorjaar zal benut worden voor een dergelijke voorjaarscampagne.  

Verder werken we voor het werven van vrijwilligers en gasten samen met lokale organisaties 

op het gebied van welzijn, zorg, sport en bewegen (zie ook ons beleidsplan). Ook in 2023 

nemen we deel aan diverse lokale netwerken zoals het Sportakkoord en het platform Ertoe 

doen om Fietsmaatjes onder de aandacht te blijven brengen.  

Groei naar nieuwe locaties 
Voor 2023 hebben we een groeiambitie van 4 duofietsen (zie ook beleidsplan 2022-2025).  

Vanuit onze huidige locaties in Ugchelen en De Maten breiden we op organische wijze uit naar 

de aangrenzende wijken Apeldoorn-Zuid en Woudhuis/Osseveld. We werven in deze wijken 

nieuwe coördinatoren (zie: https://fietsmaatjesapeldoorn.nl/vacatures/). Zij pakken 

aanmeldingen vanuit hun wijken op: ze doen de kennismaking en proefritten met nieuwe 

gasten en fietsvrijwilligers. Ook gaan ze actief aan de slag met de werving van nieuwe gasten 

en fietsvrijwilligers in hun wijk. 

Deze nieuwe gasten en fietsvrijwilligers gaan voorlopig op pad met de bestaande duofietsen 

vanuit de stallingen in Ugchelen en De Maten, omdat deze duofietsen dichtbij zijn en nog over 

voldoende capaciteit beschikken. Wanneer het totaal aantal fietsmaatjesduo’s voor deze 

duofietsen te groot wordt, dan gaan we na of er via fondswerving nieuwe duofietsen 

aangeschaft kunnen worden en waar deze het beste gestald kunnen worden (in de bestaande 

stallingen of in nieuwe stallingen in Apeldoorn Zuid of Woudhuis/Osseveld; zo ligt er al een 

verzoek tot samenwerking van woonzorgcentrum Talma Borgh in Osseveld). In dat geval zullen 

er ook nieuwe fietsbeheerders geworven worden. Deze fietsbeheerders kunnen in eerste 

instantie meedraaien in de bestaande teams van fietsbeheerders in De Maten en Ugchelen.  

In Apeldoorn Noord-West starten we met een nieuwe locatie(s). We hebben veel 

aanmeldingen vanuit dit stadsdeel en de bestaande stallingen zijn voor hen doorgaans te ver 

weg. Voor een fietsvrijwilliger is een aanrijdtijd van maximaal 15 fietsminuten tussen de 

duofiets en de gast/fietsvrijwilliger doenlijk. Met de huidige en beoogde duofietsen kunnen 

we derhalve gasten in het hiernaast aangegeven gebied bereiken. Soms komen wel duo’s uit 

andere stadsdelen met een auto naar de duofietsstalling gereden.  Maar dit behoort niet altijd 

tot de mogelijkheden. Daarom is het gewenst toe te werken naar een zo groot mogelijke 

spreiding van duofietsstallingen over Apeldoorn. In Noord-West zijn we benaderd voor 

samenwerking door Siza (woonzorgcomplexen voor mensen met een niet aangeboren 

hersenletsel, met waarschijnlijk stallingsmogelijkheden in Anklaar en Julianakwartier).  

Verder willen we het duofietsen ook zoveel mogelijk toegankelijk maken voor de bewoners 

van de dorpen binnen onze gemeente. In 2023 gaan we met de dorpsraad van Beekbergen in 

gesprek, om te horen of zij er meerwaarde in zien voor hun dorp en om na te gaan of we 

hiertoe kunnen samenwerken. We kiezen hierbij voor Beekbergen omdat we al enkele 

aanmeldingen van gasten vanuit dat dorp hebben binnen gekregen.  

https://fietsmaatjesapeldoorn.nl/vacatures/
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In elke wijk/stadsdeel of dorp stallen we bij voorkeur twee duofietsen, zodat deze bij reparatie 

of onderhoud onderling uitwisselbaar zijn. Fietsvrijwilligers hebben dan de mogelijkheid uit te 

wijken naar een andere duofiets. Op elke nieuwe locatie werven we een 2 fietsbeheerders, 2-

3 coördinatoren voor vrijwilligers en gasten en 20-40 fietsvrijwilligers.  

Begroting  
In bijlage 1 hebben we een begroting opgenomen voor de kosten voor de operationele 

kosten van de huidige locatie en de projectkosten voor de uitbreiding met 4 duofietsen op 

nieuwe locaties. Hier volgt een toelichting. 

De operationele kosten zijn al grotendeels gedekt. Enerzijds omdat we voor 2023-2025 een 

structurele financiële bijdrage van de gemeente Apeldoorn toegezegd hebben gekregen in 

het kader van een subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties. Anderzijds hebben we de 

inkomsten uit de gastenbijdragen en enkele toezeggingen van sponsors.  

Voor wat betreft de projectinvestering voor de uitbreiding naar nieuwe locaties is de 

aanschaf van de duofietsen is de grootste kostenpost. In het eerste jaar hebben we 

duofietsen van twee verschillende leveranciers gekocht (Van Raam en Huka) om zelf te 

ervaren welke duofiets het beste bevalt, ook gezien de kenmerken van de Veluwe. De Van 

Raam duofiets blijkt in de praktijk het beste met het oog op optimaal comfort voor onze 

gasten en fietsvrijwilligers en de minste uitval door technische problemen. Dit laatste is van 

groot belang, omdat verwacht wordt dat de fiets intensief gebruikt zal worden. De prijs is 

per duofiets momenteel ca € 15.000. De prijs is in 2022 vanwege een schaarste aan 

onderdelen sterk toegenomen. Voor 2023 wordt een prijsstijging van 3% verwacht. 

Bij het zoeken van stallingsruimte streven we naar samenwerking met lokale organisaties of 

bedrijven die Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken een warm hart toedragen en ruimte 
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over hebben om ons van gratis stallingsruimte te voorzien.  Afhankelijk van de locatie staat 

daar soms een vergoeding tegenover, bijvoorbeeld voor de elektriciteitskosten voor het 

opladen van onze accu’s. Verder hebben we in de praktijk gemerkt dat er soms nog wel 

aanpassingen aan de stalling nodig zijn alvorens we deze in gebruik kunnen nemen. Daarom 

hebben we hier budget voor opgenomen in de begroting. Als inpandige stalling in een 

bepaalde wijk of dorp onverhoopt niet beschikbaar is, kijken we naar mogelijkheden om op 

het terrein van samenwerkende organisaties een eigen gesloten fietsenstalling te plaatsen. 

In de begroting houden we daarom rekening met de eventuele aanschaf van 1 fietsenbox.  

Voor de financiering van de projectinvestering voor de groei naar nieuwe locaties hebben we 

contacten lopen over diverse mogelijkheden. De toegekende subsidie van de gemeente 

Apeldoorn voorziet in de uitbreiding met 1 duofiets en de kosten van de aanpassing en 

inrichting van 1 duofietsstalling. Verder hopen we gebruik te kunnen maken van de twee 

jaarlijkse subsidiemogelijkheid van het sport- en beweegakkoord. Ook zijn we uitgenodigd 

een aanvraag te doen bij het fonds SGS van het Zilveren Kruis. Tot slot zien we onder meer 

mogelijkheden bij het fonds Monuta Helpt, het buurtfonds van de Postcodeloterij, FNO en 

RCOAK.  
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Bijlage 1: Begroting 2023 
 

 
Uitgaven 
 

 
Bedrag* 

Projectinvestering  

Aanschaf 4 duofietsen**   58.936,60  
 

4x Fietsverzekering (3 jaar casco met diefstalverzekering)     1.458,48  
 

Accessoires 4 duofietsen      1.000,00  
 

Kosten aanpassing stalling of een velo-boxx voor externe stalling*** 
 

    4.000,00  
 

Totaal projectinvestering   65.395,08  
 

  

Operationele kosten   

Reparaties en onderhoud 4 duofietsen     2.000,00  
 

Stallingskosten: evt. bijdrage voor huur of elektriciteit voor opladen accu’s      1.750,00  
 

Reserveringsrooster Samen Fietsen, 4 duofietsen         200,00  
 

Communicatie: flyers, fietsborden, drukwerk vrijwilligers         668,00  
 

Vrijwilligersondersteuning: vrijwilligersbijeenkomsten, kleine attenties     1.000,00  
 

Website: onderhoud     4.200,00  
 

Diversen: bankkosten, vergoeding eventuele onkosten vrijwilligers         483,12  
 

Reservering voor vervanging duofietsen en accu’s****     2.500,00  
 

Totaal operationele kosten   12.801,12  
 

TOTAAL   78.196,20  
 

 
*De bedragen zijn gebaseerd op de ervaringen van lokale fietsmaatjesorganisaties die vallen onder 
Fietsmaatjes.nl en onze eigen ervaringen gedurende het eerste projectjaar. 
**Bij de opgevoerde bedragen voor duofietsen en fietsverzekering is rekening gehouden met een 
prijsstijging van 3% per jaar. 
***We zoeken naar mogelijkheden voor interne stalling bij samenwerkingspartners. Daarbij zijn vaak 
welk kosten verbonden aan inrichting en eventuele benodigde aanpassingen. In het geval dat interne 
stalling (nog) niet lukt schaffen we een velo-box aan, zodat dan stalling op het terrein mogelijk is. 
****De verzekering dekt 3 jaar casco. We willen daarom na deze verzekeringsperiode voldoende 
reserve hebben opgebouwd om in een noodsituatie vanuit eigen middelen een accu of duofiets te 
kunnen vervangen, zodat de continuïteit voor de gasten zoveel mogelijk gewaarborgd is.  
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Bijlage 2: Dekkingsplan 2023 
 Bedrag: Status 

Dekkingsplan projectinvestering   

Gemeente Apeldoorn 22.000 Toegezegd 

Fondsen: Fonds Zilveren Kruis 

(maximaal 35.000 euro), Monuta 

Helpt (maximaal 8.000 euro), 

Buurtfonds postcodeloterij (maximaal 

5.000 euro) 

43.395,08  

 

Aanvragen moeten nog opgestart 

worden 

Totaal   65.395,08   

   

Dekkingsplan operationele kosten   

Eigen bijdrage gasten: 3 euro per rit, 
start uiterlijk juli 2022 

    1.900,00  Gaat uit van een gestage groei van 

het aantal ritten, met minder 

ritten in de wintertijd 

Gemeente Apeldoorn     8.000,00  Toegezegd 

Overige inkomsten (deal 
Fietsenmaker) 

    2.100,00  
 

Toegezegd 

Sponsor inkomsten         801,12  Grotendeels toegezegd 

 
Bijdragen in natura van lokale bedrijven 
We waren in 2021 en 2022 als burgerinitiatief in oprichting aanwezig op de 
Maatschappelijke Beursvloer Apeldoorn. Dit heeft tot mooie matches met het lokale 
bedrijfsleven geleid. Soms in natura, zoals een drukkerij die ons voorziet van 
promotieborden voor op de duofietsen, de Lokale omroep die aandacht besteed aan ons 
initiatief, we krijgen steun bij onze communicatie en een bedrijf biedt ons gratis 
stallingsruimte aan. Soms financieel, zo is er een makelaarskantoor die onze eerste duofiets 
heeft geadopteerd voor onderhoud.  
 
We kopen de duofietsen bij lokale fietsenmakers in. We hebben met de fietsendealer de 
afspraak dat zij vanaf de aankoop 5 jaar gratis de service en het onderhoud van de duofiets 
doen (voor wat betreft het arbeidsloon, de kosten voor te vervangen onderdelen komen 
voor onze rekening).  

https://www.beursvloerapeldoorn.nl/

