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Van de voorzitter
Wat een geweldig jaar was 2019. Van de informele start op 12 april tot het einde van het jaar.
Een jaar waarin een enthousiaste groep mensen – naar landelijk voorbeeld – is gestart met de
op- en inrichting van de Stichting Fietsmaatjes Heusden. De notariële vastlegging, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het verkrijgen van de ANBI status. Alles werd
geregeld.
Stichting Fietsmaatjes Heusden is er voor iedereen die er graag met de fiets op uit trekt maar
om welke reden dan ook (beperking, eenzaamheid, dementie) dat zelfstandig niet meer kan!
Slogan is: “Samen fietsen, samen genieten!”
Dankzij de medewerking van de gemeente Heusden kon deze goede start gemaakt worden.
Niet alleen door gelden beschikbaar te stellen voor de aanloopkosten maar ook door een stalling – in de Brugzaal van de Voorste Venne - voor de eerste fiets beschikbaar te stellen zonder dat daarvoor kosten in rekening werden gebracht.
Ook de vorming van een bestuur is bijzonder goed verlopen. Binnen de kortste keren hadden
we gedreven mensen gevonden die bereid waren zich voor meer dan 100% in te zetten. Naast
de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester werden vijf andere bestuursleden gevonden waarvan er weer drie de rol van coördinator op zich genomen hebben (de namen
staan verderop in dit Jaarverslag). De samenwerking binnen het bestuur is prima.
Gelijk kwam de vraag….hoe komen we aan geld voor de aanschaf van fietsen? Onmiddellijk
zijn we begonnen met het benaderen van mogelijke sponsoren. De één na de andere sponsor
meldde zich. Binnen de kortste keren hadden we voldoende geld om de eerste fiets te kunnen
aanschaffen. Toch een bedrag van ongeveer euro 15.000,00. Zeker door mond-op-mond reclame gaven steeds meer organisaties aan bij te willen dragen aan de aanschaf van duo fietsen. Bij de afsluiting van dit Jaarverslag waren en twee fietsen aangeschaft en zijn er drie besteld. Vijf fietsen in een goed half jaar tijd. Iets waar wij als bestuur trots op kunnen en ook
mogen zijn. Uiteindelijke doel is om een groot aantal kernen in de gemeente Heusden van een
fiets te voorzien. Met Drunen en Vlijmen is een eerste aanzet gedaan.
Gelijk toch ook maar even een punt van zorg. Sponsoren zijn graag bereid te sponseren maar
doen dat het liefst in de vorm van een bijdrage aan de aanschaf van een fiets. Daarnaast moeten we als Stichting ook geld verkrijgen voor het onderhoud van de fietsen, de verzekering
daarvan, promoten van de Stichting en kleine bestuurskosten. Ook zal er een buffer moeten
worden opgebouwd voor – op termijn - vervanging van fietsen, dure accu’s en zo mogelijk
ook voor de uitbreiding van het fietsenpark. We gaan met de gemeente Heusden in overleg
over een structurele jaarlijkse bijdrage.
Door aan de weg te timmeren proberen we zoveel mogelijk gasten te koppelen aan onze vrijwilligers. We zijn er echter van overtuigd dat we nog veel meer mensen in de gemeente
Heusden moeten kunnen bereiken.
Onze ambitie blijft onverkort groot. We zullen er dan ook alles aan doen om enerzijds te continueren wat we bereikt hebben en anderzijds ons maximaal inspannen om nog meer gasten
en vrijwilligers te bereiken. Een gepast trotse voorzitter van de Stichting Fietsmaatjes Heusden!
Henk Melissen
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Start Stichting Fietsmaatjes Heusden
Begin 2019 ontstond bij Isolde Beumer (zelf vrijwilligster als duofiets-bestuurder) de gedachte te komen tot de oprichting van een Stichting Fietsmaatjes in de gemeente Heusden.
Dit naar voorbeeld van de al meer dan zeven jaar bestaande Stichting Fietsmaatjes Teylingen.
Weliswaar stonden er in enkele zorgcentra in de gemeente Heusden al enkele duo-fietsen die
door de bewoners / gasten gebruikt mochten worden. Van een structurele voorziening voor
inwoners van de gemeente Heusden was echter geen sprake. Isolde was van mening dat de
doelgroep ook veel breder zou moeten zijn dan uitsluitend bewoners van zorgcentra. Ook zij
die lichamelijk- dan wel geestelijk gehandicapt zijn, maar geen bewoners van zorgcentra,
zouden als ‘gast’ moeten behoren tot de doelgroep. Hetzelfde geldt voor hen die eenzaam zijn
of zich eenzaam voelen.
Isolde Beumer liet het niet bij deze gedachte maar verzamelde een aantal enthousiaste mensen om zich heen. Dit met steun van de Stichting Ontmoeten NAH (niet aangeboren hersenletsel). Met financiële steun (voor de aanloopkosten) van de gemeente Heusden kon een start
gemaakt worden met de oprichting van de Stichting Fietsmaatjes Heusden.
Op 12 april 2019 passeerde de akte van oprichting van de Stichting bij de notaris mr. R.C.
Merkx te Heusden (dossiernummer 20190647) en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel met het KvK nummer 74577867 en het vestigingsnummer HRSD74577867.
Op 8 augustus 2019 werd de Stichting aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling
(ANBI) onder RSIN/ fiscaal (identificatie) nummer 8599 54 894).
Wat is het voordeel van een ANBI-status?
Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor losse als periodieke giften. Donateurs aan een ANBI mogen hun
giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Officiële start in oktober 2019
Op 1 oktober werd – tijdens een feestelijke bijeenkomst in cultureel Centrum de Voorste
Venne in Drunen – door wethouder Peter van Steen het officiële startsein gegeven voor de
Stichting Fietsmaatjes Heusden. Door Peter van Steen en onze voorzitter Henk Melissen werden toespraken gehouden.
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…..toespraak door Peter van Steen met op
de achtergrond een aandachtig luisterende
voorzitter Henk Melissen….

………samen op de duofiets voor een proefrondje
Voorste Venne…….

Werkwijze
Het voert te ver om in een Jaarverslag tot in detail te melden op welke wijze wij als SFH te
werk gaan. Wij voelen ons als bestuur echter wel verantwoordelijk voor het uitlenen van de
fietsen en daarmee ook voor de gezondheid van de deelnemers en de technische staat van de
fietsen. Ongelukken door technische mankementen moeten ten allen tijde worden voorkomen.
Om verantwoord ‘op pad’ te kunnen gaan wordt uitvoerig gekeken naar een goede match tussen vrijwilliger en zijn of haar gast. We proberen er voor te zorgen dat onze vrijwilligers zo
goed mogelijk rekening kunnen houden met eventuele beperkingen van onze gasten. Door
onze coördinatoren worden zowel met de vrijwilligers als de gasten gesprekken gevoerd en
worden er proefritten gemaakt. Daarbij staat centraal de veiligheid van zowel de gast als de
vrijwilliger. Een technische uitleg van de fiets is van groot belang. Het technisch fietsbeheer
gebeurt door geïnstrueerde vrijwilligers.
Wanneer er eenmaal een match is tussen vrijwilliger en gast en er gefietst kan worden, haalt
de vrijwilliger de fiets op uit één van de stallingsplaatsen (de Voorste Venne in Drunen en rijwielhandelaar
Fitters in Vlijmen) en ontmoet daar ook de gast of
haalt deze op een afgesproken plaats op. Voordat het
zover is, is er nog een aantal administratieve handelingen verricht zoals het ondertekenen van de gemaakte
afspraken, de rit invullen op Booked Scheduler, een
kosteloos systeem voor het reserveren van de duo fietsen, het in ontvangst nemen van een pasje enz. enz.
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Resultaten
Zoals al gemeld zijn we 1 oktober 2019 officieel begonnen. De periode van april tot 1 oktober hebben we gebruikt om alles technisch, formeel en administratief voor te bereiden. Van 1
oktober tot het einde van het jaar zijn een tiental ritten gereden. Dit lijkt weinig maar dat is
het niet gezien het seizoen waarin gestart werd. Inmiddels hebben we vijf fietsen kunnen aanschaffen, hebben we al enkele stallingsplaatsen kunnen regelen zodat we in 2020 een groeispurt kunnen inzetten. Gezien de belangstelling die er, zowel door geïnteresseerde vrijwilligers als gasten, getoond wordt voor ons project is de verwachting gerechtvaardigd dat we
veel gasten in 2020 een plezierige rit kunnen aanbieden.

Doener van de maand december 2019
In de maand december werd het bestuur van Fietsmaatjes Heusden door de gemeente Heusden onderscheiden als DOENER van de maand december. Een onderscheiding die maandelijks wordt toegekend aan die vrijwilligers die zich op bijzondere wijze sociaal maatschappelijk hebben ingezet en daarmee een meerwaarde hebben betekend voor inwoners van de gemeente Heusden. Daarmee wordt gelijktijdig meegedongen naar
DOENER van Jaar 2019.

De bijbehorende taart werd door Peter van
Steen - als representant van het College van
B&W - overhandigd aan onze voorzitter.

Bestuurlijk overleg
In 2019 werd vergaderd op 28 februari, 25 maart, 15 april, 3 juni, 8 juli, 19 augustus, 2 september, 4 november en 2 december. Deze vergaderingen vonden beurtelings plaats bij de bestuursleden. Dit om de kosten van de huur van een vergaderruimte te vermijden.

Volgen cursus
Door leden van het bestuur werd in april en juni twee dagen een cursus gevolgd bij Fietsmaatjes Nederland. Daarin werden diverse onderwerpen behandeld. De rollen van de bestuursleden werden uitgebreid besproken. Maar ook hoe om te gaan met gasten en vrijwilligers.
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Verder onderwerpen als: vrijwilligersbeleid, managen van incidenten, financiële verantwoording, stalling van de fietsen, onderhoud aan de fietsen en het inroosteren van afspraken.

Financiën
Verlies en Winst rekening Fietsmaatjes 2019
Inkomsten

Begroot Werkelijk Verschil

Uitgaven

Begroot Werkelijk Verschil

Sponsoren
Overige giften
Gemeente
provisie
gasten
opname reserve
rente

30.000,00 57.532,36 27.532,36
3.000,00 1.597,61 -1.402,39
6.000,00 5.000,00 -1.000,00
150,00
330,00
180,00

Opstartkosten
4.400,00
Fietsaanschaf
24.000,00
Verzekering
2.000,00
Onderhoud
4.000,00
Vrijwilligersbijeenkomsten
100,00
Abonnement rooster
78,00
PR
250,00
Bestuurskosten
100,00
Onvoorzien
1.000,00
Bankkosten
150,00
Adminstr kosten
50,00
Naar reserve
3.022,00

3.973,14
-426,86
48.406,07 24.406,07
775,00 -1.225,00
70,00 -3.930,00
-100,00
-78,00
425,35
175,35
-100,00
-1.000,00
66,63
-83,37
50,00
10.693,78 7.671,78

-

Totaal

39.150,00 64.459,97 25.309,97

Totaal

39.150,00

64.459,97 25.309,97

Korte toelichting:
Begin 2019 hebben wij een begroting opgesteld zonder dat wij enig referentie kader hadden.
Wel hebben wij inzage gehad in de V&W van een bestaande Fietsmaatjes organisatie. Dit
verklaart dan ook voor een deel de verschillen in de begroting en de werkelijkheid. Zoals
reeds eerder vermeld hebben wij 5 fietsen aangeschaft. Er waren slechts 2 fietsen begroot.
Maar de acties m.b.t. de sponsoring liepen dermate goed dat wij besloten hebben al in 5 fietsen te investeren. De netto waarde van de fietsen, 47.250 euro, is op de balans opgenomen en
hierop zal jaarlijks worden afgeschreven. De overige kosten welke zijn gesponsord, zijn deels
in andere kostenposten opgenomen en deels (zoals bijvoorbeeld toekomstig onderhoud) in de
reserve geboekt.

Comité van aanbeveling
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In 2019 heeft het ons aan tijd ontbroken om een comité van aanbeveling te vormen / te organiseren. We zijn er echter van overtuigd dat zo’n comité kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling en instandhouding van onze Stichting. Zowel financiële als morele ondersteuning
zijn onontbeerlijk! In 2020 zal dit onderwerp de nodige aandacht krijgen.

Publiciteit
In het jaar 2019 hebben we op verschillende manieren ons project gepromoot. Onder andere
door:







aanwezig te zijn bij vrijetijds-en vrijwilligersmarkt;
het geven van presentaties bij Heusdense Radio en Televisie (HTR) en Radio Ontmoeten;
meerdere artikelen in regionale dagbladen;
het krijgen van aandacht in Nieuwsbrieven van veel verenigingen;
publicaties op de website van de gemeente Heusden;
het verspreiden van flyers op meerder plaatsen zoals gemeentehuis, sportaccommodaties, winkels, gezondheidscentra, zorgcentra enz. enz.

Contactgegevens
Stichting Fietsmaatjes Heusden
Churchillstraat 1
5151 CJ Drunen
0416-377707
E-mailadres: info@fietsmaatjesheusden.nl
Website: www.fietsmaatjesheusden.nl

Sponsoren en donateurs
 Gemeente Heusden
 Ledenvereniging Thebe Extra
 Vincentius Vereniging Heusden
 Dokter Harry Verhaak Stichting
 Rotary Heusden
 Stichting De Biezen
 Wim Straver
 RABO club support
 Kniknie Design
 TMP coatings
alsmede sponsoren die anoniem wensten te blijven.
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Het bestuur bestaat uit:
Henk Melissen
Wim van Engeland
Rob Kerver
Isolde Beumer
Henk Lousberg
Ad Dekkers
Ineke Sauerbier
Piet Vromans

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid (technisch fietsbeheerder)
bestuurslid (coördinator)
bestuurslid (coördinator)
bestuurslid (coördinator)

We zijn nog op zoek naar iemand die de PR voor onze Stichting wil gaan doen!!

Vaststelling Jaarverslag 2019
In de bestuursvergadering van 23 maart 2020 heeft het bestuur van de Stichting Fietsmaatjes
Heusden de Jaarrekening 2019 vastgesteld.
Aldus vastgesteld en besloten.
Drunen, 23 maart 2020
T.H. MELISSEN

W.A. VAN ENGELAND

(voorzitter)

(secretaris)

R.KERVER

H.H.A. LOUSBERG

(penningmeester)

(bestuurslid – technisch fietsbeheerder)

I.LACH DE BЀRE

I.BEUMER

(bestuurslid - coördinator)

(bestuurslid)

A.C.M.J DEKKERS

P. VROMANS

(bestuurslid – coördinator)

(bestuurslid – coördinator)
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