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Van de voorzitter
Een bijzonder jaar
Weer ligt er een jaar achter ons. Een bijzonder jaar. Een jaar waarvan we later – wanneer we
herinneringen ophalen – zeggen: “Was het voor of na de coronacrisis?”
Ook voor onze Stichting was het een bijzonder jaar. Digitaal vergaderen en elkaar nauwelijks
fysiek ontmoeten ‘passen’ eigenlijk niet bij onze Stichting. Ondanks die beperkingen hebben
we in het jaar 2020 toch veel weten te bereiken.
Het aantal gasten en vrijwilligers is – ondanks de coronacrisis – toch nog toegenomen. Weliswaar niet spectaculair maar toch……!
In de eerste lockdown heeft ‘het fietsen’ tijdelijk stil gelegen. Gelukkig is er een oplossing
gevonden door het aanbrengen van een spatscherm op de fietsen en het maken van een coronaprotocol in overleg met de GGD. Alles volgens de richtlijnen van het RIVM. Door deze
genomen maatregelen kon er in de tweede lockdown doorgefietst worden. In de ‘stille’ periode werd intensief contact onderhouden met onze gasten en vrijwilligers.
Na een eerste financiële bijdrage vanuit de gemeente Heusden eind 2019 - voor de opstart
van de Stichting Fietsmaatjes Heusden – heeft de raad van die gemeente (opgenomen in de
begroting voor 2021) besloten over te gaan tot een structurele jaarlijkse subsidie. Daaruit
blijkt duidelijk de waardering die de raad toekent aan onze Stichting maar ook voor onze inzet voor ‘de medemens’ zeker ook in het kader van bestrijding van de eenzaamheid. Blijft
voor de Stichting wel de taak - maar zeker ook de noodzaak - zelf te zorgen voor inkomsten
door middel van het houden van acties, het geven van voorlichting en het actief benaderen
van mogelijke sponsoren.
Verloopt dan alles voorspoedig?
Er blijven ook punten van zorg. Ondanks de grote inzet van de huidige bestuursleden bestaat
er dringende behoefte aan uitbreiding van het bestuur. Een van de bestuursleden treedt op dit
moment op als secretaris maar voert ook de financiële administratie. De ledenadministratie
wordt voorlopig door onze technische man op zich genomen. Ikzelf heb het voorzitterschap
overgenomen van Henk Melissen nadat deze die taak - om voor hem moverende redenen –
had neergelegd. Daarnaast zoeken we nog een bestuurder met als bijzondere taak de PR.
Ook zijn we nog steeds op zoek naar stallingsmogelijkheden voor onze duo-fietsen. Inmiddels hebben we – dankzij sponsoren – vijf van die fietsen kunnen aanschaffen. Vier zijn er op
dit moment gestald in de ‘oude Brugzaal’ van de Voorste Venne dankzij de medewerking van
de gemeente Heusden. Ook staat er een fiets bij – de zeer betrokken - PROFILE Fitters de
fietsspecialist in Vlijmen. Maar de beste reclame voor onze Stichting is toch zeker ….’zien en
gezien worden’. Wanneer men regelmatig een duofiets door de dorpen en de Drunense duinen ziet rijden wordt daardoor ook de aandacht op onze Stichting gevestigd en wordt er meer
geïnformeerd naar de mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van die fietsen.
In dit Jaarverslag zijn ook quotes opgenomen van gasten en vrijwilligers waaruit de waardering blijkt voor onze werkzaamheden.
Ondanks de coronacrisis gaan we onverminderd door met onze werkzaamheden en proberen
we zoveel mogelijk gasten en vrijwilligers te vinden.
Kijkt u ook eens op onze site: www.fietsmaatjesheusden.nl
Wim van Engeland (vz.)
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Werkwijze
Het voert te ver om in een Jaarverslag tot in detail te melden op welke wijze wij als FMH 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.

“Een half jaar na onze start in oktober 2019 lagen alle activiteiten opeens stil.
BOEM, lockdown! In juni konden we een herstart maken, geheel coronaproof. In
de zomer en nadagen van 2020 is er volop gefietst en heb ik het erg druk gehad. Het
is meer dan de moeite waard geweest. Wat een grote glimlach krijg je er voor te
rug!!”
Ineke S., coördinator
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Financiën
Verlies en Winst rekening 2020
Inkomsten
Sponsoren
Overige giften
Gemeente
provisie
gasten
opname reserve
rente

Begroot Werkelijk Verschil
1.784,00

3.590,10

588,00

588,58

600,00
9.128,00

930,00
2.960,74

1.806,10
0,58
330,00
-6.167,26

Uitgaven
Verzekering
Onderhoud/materiaal
Vrijwilligersbijeenkomsten
afschrijving fietsen
PR
Bestuurskosten
Onvoorzien
Bankkosten
Adminstr kosten
Stalling

Begroot Werkelijk Verschil
3.000,00
500,00
4.725,00
250,00
200,00
675,00
150,00
100,00
2.500,00

2.281,41
113,00
4.725,00
615,02
127,12
88,49
119,38

-718,59
-387,00
365,02
-72,88
-586,51
-30,62
-100,00
-2.500,00
-

Totaal

12.100,00

8.069,42

-4.030,58

Totaal

12.100,00

8.069,42

-4.030,58

Korte toelichting Verlies en Winst rekening
Inkomsten:
Bij de inkomsten valt het sponsor bedrag op. Naast de RABO clubsponsering is o.a. gesponsord door Thebe met betrekking tot aanschaf van de coronaproof schermen. Ondanks de beperkingen in de coronaperiode is er toch flink gefietst gezien het aantal verkochte rittenkaarten. Het bedrag (geboekt als inkomsten bij de gemeente) is de eindafrekening (restantbedrag)
van de toegekende startsubsidie in 2019.
Uitgaven:
Bij onderhoud is het bedrag geboekt van de aanschaf van de coronaproof schermen. Ook
werd daar een bedrag van euro 510 geboekt voor de aanschaf van fietskussens.
Afgesproken is dat 10% wordt afgeschreven op de fietsen. Dit wordt op de V&W rekening
vermeld als kosten en verder in de balans opgenomen. PR is voornamelijk de bedankactie
(chocolaatjes, wijn), drukwerk o.a. visite kaartjes en de kerstkaarten.
Bij bestuurskosten is onder andere opgenomen het gebruik van een vergaderruimte in de protestantse kerk de Open Hof in Drunen. De stallingskosten waren dus wel begroot en de bijdrage hiervoor ontvangen maar niet opgenomen.
“R. geniet van zijn fietstochten. Hij weet altijd te vertellen waar jullie hebben ge
fietst!”
(H.E., vader van R., gast)
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Comité van aanbeveling
In het Jaarverslag 2019 werd vermeld dat we in 2020 zouden komen tot het oprichten van een
comité van aanbeveling. Door de beperkingen van corona (RIVM regels) werd dit doel vooruit geschoven. Indien mogelijk zullen we in 2021 daar aandacht aan besteden.

Publiciteit
Ondanks het feit dat we nog geen bestuurslid PR hebben, hebben we als bestuur toch de pers
weten te bereiken. Er verschenen artikelen in het Heusdens weekblad en ook was er digitale
aandacht op het Heusdens Nieuws met een foto van één van de vrijwilligers met haar gast.

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
RABO clubsponsoring
Een anonieme donatie
“Door de spatschermen kan er toch gefietst worden, dit is erg belangrijk voor mij.
Mijn wereld was al een stuk kleiner geworden door mijn NAH en door de Corona
crisis is dit nog kleiner geworden. De bewegingsvrijheid die je ervaart tijdens het
fietsen is ontzettend groot. Dus ik ben erg blij dat ondanks de beperkingen er toch
gefietst kan worden.”
(E. M., gast)
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Overzicht ritten met toelichting

Nadat er schermen op de duofietsen werden gebouwd en het coronaprotocol was geïmplementeerd, steeg het aantal ritten per maand fors tot een voorlopig record van 62 ritten in de
maand september. Daarna is het aantal ritten wat afgenomen door weersomstandigheden in
het najaar maar in enkele gevallen ook vanwege de tweede lockdown.
In 2020 werden 5.271 kilometers gereden wat overeenkomt met 15.3 kilometer per rit gemiddeld.
Aan het eind van 2020 beschikte Fietsmaatjes Heusden over 49 fietsvrijwilligers waarvan er
op dat moment 32 een maatje hebben. Er waren 38 gasten actief, waarvan er vijf nog geen
maatje hebben toegewezen gekregen.
Er werden 261 ritten gemaakt door de maatjes. Daarnaast werden er 63 proefritten verreden.
Enkele malen werd een fiets ingezet voor promotieactiviteiten.
Duidelijk is te zien dat bij de eerste Covid-19 lockdown er van begin Maart tot in Juni niet
gereden kon worden.
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Samenstelling bestuur
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)

In 2020 is het bestuur zeven keer bij elkaar geweest. Wanneer het in de coronatijd maar
enigszins mogelijk was hebben we ‘fysiek’ of indien het niet anders kon ‘digitaal’ vergaderd.
“Het vrijwilligerswerk bij Fietsmaatjes geeft mij veel voldoening. Samen met mijn
fietsmaatje de natuur in en tussendoor appelgebak met slagroom. Want dat hoort er
ook bij, vinden wij samen.”
(J.v.I., vrijwilliger)

8

Vaststelling Jaarverslag 2020
In de bestuursvergadering van 25 januari 2021 heeft het bestuur van de Stichting Fietsmaatjes
Heusden het Jaarverslag 2020 vastgesteld.

Wim van Engeland
(voorzitter)

Rob Kerver
(secretaris / penningmeester)

Henk Lousberg
(bestuurslid –technisch fietsbeheerder)

Ineke Sauerbier
(bestuurslid – coördinator)

Isolde Beumer
(bestuurslid)

Ad Dekkers
(bestuurslid – coördinator)

Piet Vromans
(bestuurslid – coördinator)
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