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Vastgesteld door het bestuur van Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn op: 15 januari 2021. 

Verslag 2020 

Inleiding  
De Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn heeft als doelstelling mensen die nog graag willen 
fietsen, maar dat zelfstandig niet meer kunnen, fietstochtjes aan te bieden op een duofiets of 
rolstoelfiets met een vrijwilliger (fietsmaatje). Hierbij bieden we onze gasten niet alleen de frisse 
buitenlucht, maar ook een gezellig contact, een praatje en een moment genieten van onze mooie 
Ooijpolder of gezellige dorpskernen.  Dit jaarverslag geeft een overzicht van onze activiteiten in 2020.  

Organisatie  
De organisatie is sinds januari 2016 een stichting met de naam Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn. De 
stichting heeft een bestuur van 3 personen en 4 coördinatoren. 

Bestuur en coördinatoren 
Het bestuur van de Stichting heeft een aantal taken: de financiële en organisatorische aspecten, 
website, rooster, sponsoring en communicatie met de media en met potentiële sponsoren.  
Het bestuur bestond in 2020 uit:  
- Mevr. Carla Derks (Voorzitter, Vrijwilligers coördinator) 
- Dhr. Wim Snijders (Penningmeester, Secretaris)  
- Mevr. Annie Lentjes (bestuurslid) 
 

De coördinatie verdeeld over 4 personen : 
1. De vrijwilligerscoördinatie wordt gedaan door  Mevr. Carla Derks, Mevr. Annie Lentjes, sinds 
medio 2019 aangevuld met Mevr.  Roos Tielman. Zij werven gasten en vrijwilligers en koppelen deze 
aan elkaar. Ook organiseren zij een jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst en spreken zij de vrijwilligers 
regelmatig omtrent alle aspecten van het fietsen met onze gasten en om hen te motiveren. 
2. De technisch coördinator (Dhr. Piet Derks) is verantwoordelijk voor het in goede conditie houden 
van de duofiets. Hij coördineert het onderhoud en instrueert de vrijwilligers over het gebruik van de 
fiets en de accu’s. 
 

In 2020 hebben het bestuur en de coördinatoren 3 maal vergaderd. 

Fondswerving, sponsoring en lokale ondersteuning 
De Gemeente Berg en Dal heeft ons in 2016 een financiële bijdrage verstrekt voor de opstartkosten 
en waren wij in dat jaar verheugd om in financiële bijdrages te ontvangen van:  
- Oranjefonds 
- Kansfonds 
- Rabobank Coöperatiefonds 
- K3 Delta 
- Van de Wetering 



Midden 2016 was daarmee de financiering van de duofiets rond en na enige oriëntatie en adviezen 
van andere Fietsmaatjes werd gekozen voor een ‘van Raam’ duofiets. Bike Totaal in Millingen aan de 
Rijn is de leverancier en reparateur van de duofiets en draagt zorg voor repatriëring in geval van 
problemen.  

Albert Heijn zorgt belangeloos voor de sleuteluitgifte en onze duofiets mag kosteloos gestald worden 
bij Koffie- en Eethuis de Gelderse Poort. Door een spontaan aanbod van Kievits veerdiensten kunnen 
onze gasten en vrijwilligers met de duofiets gratis een overtochtje over de Rijn maken. 

De laatste jaren deden wij met veel succes mee aan de Rabobank Clubkascampagne. Dit jaar is deze 
actie vervangen door Rabo ClubSupport en ook in 2020 hebben wij weer een gulle donatie mogen 
ontvangen.  

Externe communicatie  
Door de gevolgen van de coronacrisis heeft het bestuur in 2020 niet aan werving en 
naamsbekendheid gedaan. 

Gasten en vrijwilligers  
In 2020 zijn er 6 van onze gasten overleden. Er heeft zich in 2020 één nieuwe gast aangemeld en 
twee vrijwilligers terwijl er zich ook twee vrijwilligers hebben afgemeld. Het bestuur heeft aan het 
begin van de coronacrisis besloten om alle activiteiten te bevriezen zolang de 1,5 meter maatregel 
van kracht blijft. Onze doelgroep bestaat voor het grootste gedeelte uit kwetsbare ouderen. Het 
gevolg van dit beleid is dat er in 2020 geen enkele activiteit heeft plaatsgevonden. Ook de 
vrijwilligersbijeenkomst die voor april 2020 was gepland hebben wij i.v.m. coronamaatregelen niet 
kunnen laten plaatsvinden. 

Wel hebben wij in april onze gasten die verblijven in het verzorgingstehuis die in quarantaine zaten in 
verrast met een lentebloemetje. 

Overzicht gasten en vrijwilligers 2020 

2020 Gasten Vrijwilligers Ritten 
Status 1 Januari 46 34 0          (Vanaf 2016: 320) 
Aanmeldingen 1 2  
Afmeldingen 6 2  
Status 31 December 2020 41 34 0      (Vanaf 2016: 509) 

 

Activiteiten en mijlpalen 2020 

  
Maart Helaas hebben wij direct aan het begin van het seizoen moeten besluiten om onze 

activiteiten op te schorten tot het einde van de 1,5 meter maatregelen. 
April Lentebloemetje voor ouderen in quarantaine. Aktie is zeer goed ontvangen. 
Nov Deelname aan de Rabo ClubSupport actie leverde Fietsmaatjes weer een mooi 

bedrag van 1358 euro op.  
  

 

 

 



Financieel Jaarverslag 2020 
Inkomsten   2020 
Giften en donaties       €   1.358 
Gastbijdrage                 €        10 
Rente                                                             €          1    
Totaal  inkomsten         €  1.369 

Uitgaven  2020 
Reservering afschrijving  duofiets €      500 
Bestuurskosten    €      129 
Exploitatiekosten                             €      232 
Vrijwilligerskosten   €          0  
Bankkosten                                       €      119 
Communicatie en promotie           €      113 
Totaal uitgaven                                                 €    593 
 

Exploitatiesaldo                                                   €    776 

Opmerking: Omdat onze fiets dit jaar niet is gebruikt is de afschrijving dit jaar op 500 euro gesteld. 

 

Balans op 31-12-2020 
Activa (Bezittingen)   
Bankrekening    €         150 
Spaarrekening    €    10.550 
Nog te ontvangen (debiteuren)  €              0 
Totaal activa      €  10.700 

Passiva (Schulden, reserveringen plus eigen vermogen) 
Reservering afschrijving  duofiets €      4.500 
Nog te betalen    €              0 
Eigen vermogen   €      6.200 
Totaal passiva      € 10.700 

  



Begroting 2021 
Inkomsten 
Giften en donaties   €     1500  
Inschrijfgelden    €       100 

Totaal inkomsten     € 1.600 

Uitgaven 
Reservering afschrijving   €  1.000 
Exploitatiekosten   €     500 
Bestuurskosten    €     100 
Vrijwilligerskosten   €     300 
Bankkosten    €     120 
Communicatie en promotie  €       80 

Totaal uitgaven     € 2.100  
 
Exploitatiesaldo                - €    500 

 
 

  



Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn  
Vastgesteld door het bestuur van Fietsmaatjes Millingen op: 13 oktober 2016 

Doelstelling: Het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, 
samen kunnen fietsen met een fietsmaatje op een duofiets.  

De Stichting zal haar doelstelling verder trachten te realiseren. We gaan daarom: 
  
1. Zorgen dat we met meer gasten kunnen gaan fietsen. Het aantal gasten en vrijwilligers zal verder 
worden uitgebreid. Hiervoor is positieve communicatie over Fietsmaatjes nodig.  
 
2. Zorgen voor optimale training van en communicatie met onze vrijwilligers. Dit is primair bedoeld 
voor de motivatie en het behoud van onze vrijwilligers. Verder is dit bedoeld voor een optimaal 
gebruik van de fietsen door de vrijwilligers. Door goed gebruik van de fiets hopen we de kosten voor 
reparaties te beperken.  
 
3. Zorgen voor voldoende inkomsten (eigen bijdragen, sponsoren), waarmee de lopende kosten 
(materialen voor onderhoud, communicatiekosten), kunnen worden gedekt. Nieuwe fietsen zullen 
uitsluitend worden aangeschaft indien er behoefte aan is en er voldoende sponsorgeld tegenover zal 
staan.  
 
4. Initiatieven uit andere dorpen binnen de Gemeente Berg en Dal, welke betrekking hebben op het 
fietsen met dezelfde doelgroep, stimuleren wij en zullen wij ondersteunen om hun plannen te 
realiseren. 

 


