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Verslag 2017 

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 2017.  

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, een secretarieel ondersteuner en 2 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 2017 uit:  

- Mevr. Carla Derks (Voorzitter, Vrijwilligers coördinator) 

- Dhr. Wim Snijders (Penningmeester, Secretaris)  

- Mevr. Annie Lentjes (bestuurslid) 

Secretariële ondersteuning: Mevr. Thea Snijders 
 

De coördinatie is verdeeld over 2 personen: 

1. De vrijwilligerscoördinator (Mevr. Carla Derks), zij  geeft leiding aan de vrijwilligers, organiseert 

intakegesprekken met vrijwilligers en gasten. Ook organiseert zij, veelal ondersteund door de 

bestuursleden,  regelmatig bijeenkomsten met de groep vrijwilligers om alle aspecten van het fietsen 

met onze gasten goed door te spreken en hen te motiveren. 

2. De technisch coördinator (Dhr. Piet Derks) hij 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 2017 hebben het bestuur en de coördinatoren 10 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 (Jos van Hees) in 

Millingen aan de Rijn is de leverancier en reparateur van de duofiets en draagt zorg voor repatriëring 

in geval van problemen. Met hem heeft de stichting een servicecontract afgesloten.   

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 maken over de Rijn maken. 

In 2017 hebben wij een gulle donatie mogen ontvangen van Leef! Het geld wat zij tijdens de opening 

van hun bedrijf hebben ontvangen is naar Fietsmaatjes gegaan.   

Externe communicatie  

Ook in 2017 is er vanuit het bestuur alles aan gedaan om de bekendheid van Fietsmaatjes in 

Millingen en omgeving te vergroten door o.a. een website, een facebookpagina, flyers, posters, 

diverse artikelen in de lokale kranten (de Rozet en Gemeentenieuws) en twee geslaagde reportages 

op Omroep Gelderland. Ook zijn wij lokaal actief geweest bij de opening van Leef! 

Gasten en vrijwilligers  

Door de vrijwilligers en gasten zijn in 2017 meer dan 120 geregistreerde ritten gemaakt. Daarnaast 

staat onze duofiets 2 maal in de maand een middag ter beschikking van de licht-dementeren van 

Klein Millingen. Deze korte ritten met de licht-dementerenden worden niet geregistreerd. Twee aan 

Klein Millingen gekoppelde vrijwilligers voeren de ritten uit. Er zijn vele enthousiaste verhalen van 

onze gasten. Het fietstochtje met de duofiets is iets waar zij echt naar uit kijken. Daarbij is het 

contact met de vrijwilliger minstens even waardevol. De vrijwilligers vinden het ook erg leuk om dit 

werk te doen.  Helaas zijn we 2017 met een lager aantal vrijwilligers geëindigd dan dat we zijn 

begonnen maar heeft de groei van gasten zich doorgezet. Gelukkig zijn er een aantal enthousiaste 

vrijwilligers die bereid zijn om met meer dan één gast te gaan fietsen. 

In 2017 hebben we 2 vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd. Één aan de start en één aan het 

einde van het seizoen. Buiten de bijeenkomt hebben (vrijwel) maandelijks een nieuwsbrief verstuurd. 

Gezien de enthousiaste reacties is ons plan om de vrijwilligersbijeenkomst 2 keer per jaar te  

organiseren zodat kennis en ervaringen tussen de vrijwilligers kan worden uitgewisseld. De 29 

vrijwilligers zijn WA verzekerd via de gemeente Berg en Dal.  

Het grootste deel van de 44 gasten wonen in Millingen aan de Rijn, de meesten thuis maar er zijn er 

ook die in een aanleunwoning of in het verzorgingshuis wonen. De oudste gast is 92 jaar en de 

jongste 39 jaar. Bij de gasten is de verhouding tussen mannen en vrouwen 1 op 3, bij de vrijwilligers 

is de verhouding in evenwicht. 

Overzicht gasten en vrijwilligers 2017 

2017 Gasten Vrijwilligers Ritten 

Status 1 Januari 29 32 52     (2017: 0) 

Aanmeldingen 27 11  

Afmeldingen 12 14  

Status 31 December 2017 44 29 172   (2017: 120) 
 

 

 



Activiteiten en mijlpalen 2017 

Maart TV reportage over Fietsmaatjes Millingen op Omroep Gelderland 

April Vrijwilligersavond en seizoenstart in Koffie en Eethuis ‘De Gelderse Poort’ 

Mei Start met de (gratis) deelname van licht dementerenden i.s.m.  ‘Klein Millingen’ 
Mede mogelijk gemaakt door de donatie van Mimi Segers 

Mei Bijdrage geleverd bij het opstarten van Fietsmaatjes Beek 

Mei Aanwezig bij de opening van Leef! op de Rijndijk.  
Opbrengst opening (€ 300) wordt geschonken aan Fietsmaatjes Millingen 

September Meegewerkt aan het programma ‘Maatjes Gezocht’ van het Oranjefonds 

September Vrijwilligersavond en afsluiting van het seizoen 

December Sinterklaas is gast op onze duofiets tijdens zijn bezoek aan de basisschool 

December Bestuurslid Annie Lentjes benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. 

 

  



Financieel Jaarverslag 2017 

Inkomsten   2017 

Giften en donaties       €      350 

Gastbijdrage                 €      350 

Rente                                                             €        14    

Totaal  inkomsten         €   714 

Uitgaven  2017 

Reservering afschrijving  duofiets €   1.000 

Exploitatiekosten                             €      358 

Vrijwilligerskosten   €      437 

Bankkosten                                       €      131 

Communicatie en promotie           €      216 

Totaal uitgaven                                                € 2.142 
 

Exploitatiesaldo                                               - € 1.428                                                      

Balans op 31-12-2017 

Activa (Bezittingen)   

Bankrekening    €      384 

Spaarrekening    €   7.000 

Service rekening Jos van Hees  €       451 

Nog te ontvangen (debiteuren)  €           0 

Totaal activa      €   7.835 

Passiva (Schulden, reserveringen plus eigen vermogen) 

Reservering afschrijving  duofiets €   2.000 

Nog te betalen    €           0 

Eigen vermogen   €   5.835 

Totaal passiva      €   7.835 

  



Begroting 2018 

Inkomsten 

Giften en donaties   €     250  

Bijdrage gasten    €     500 

Totaal inkomsten     €  750 

Uitgaven 

Reservering afschrijving   €  1.000 

Exploitatiekosten   €     400 

Bestuurskosten    €     100 

Vrijwilligerskosten   €     450 

Bankkosten    €     150 

Communicatie en promotie  €     100 

Totaal uitgaven     € 2.200  

 

Exploitatiesaldo                - € 1.450 

 

 

  



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 fietsen 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. 

 


