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Verslag 2016
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 2016.
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 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.
De bestuursleden waren in 2016 als volgt:
- Mevr. Carla Derks (Voorzitter, Vrijwilligers coördinator)
- Dhr. Wim Snijders (Penningmeester, Secretaris)
- Mevr. Annie Lentjes (bestuurslid)
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 2016 hebben het bestuur en de coördinatoren 10 maal vergaderd.
Fondswerving, sponsoring en lokale ondersteuning
De Gemeente Berg en Dal heeft ons een financiële bijdrage verstrekt voor de opstartkosten,
waaronder o.a. de kosten voor de notaris. Daarna zijn we actief gestart met de fondswerving en
sponsoring en waren wij verheugd om in 2016 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.
Externe communicatie
Vanuit het bestuur is er 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 Gelderlander, de Rozet en Gemeentenieuws), interviews bij Omroep Berg en
Dal en een reportage op Omroep Gelderland is voor aankomend voorjaar gepland. Verder verzorgde
de stichting presentaties en demonstraties bij verschillende doelgroepen. Ook zijn wij actief
geweest op de open dag van onze sponsor K3 Delta, een dag die ons veel enthousiaste reacties,
gasten en vrijwilligers opleverde.
Gasten en vrijwilligers
Door de vrijwilligers en gasten zijn vanaf september meer dan 50 fietstochten gemaakt. In 2016
waren deze tochten ter introductie gratis maar in 2017 zullen onze gasten 2 euro eigen bijdrage
moeten betalen. 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.
22 augustus vond de eerste plenaire vrijwilligersbijeenkomst plaats. Daarnaast zijn nieuw
aangemelde vrijwilligers – plus degene die toen met vakantie waren- individueel geïnstrueerd hoe zij
met de duofiets en de gasten moeten omgaan. Het plan is om deze plenaire vergaderingen 2-3 keer
per jaar te organiseren zodat kennis en ervaringen tussen de vrijwilligers kan worden uitgewisseld.
De ruim 30 vrijwilligers zijn WA verzekerd via de gemeente Berg en Dal.
Het grootste deel van de ruim 25 gasten wonen in Millingen aan de Rijn, de meesten thuis maar er
zijn er ook die in een aanleunwoningen 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.
Ingebruikname duofiets
Op 16 september hebben wij onze eerste duofiets onder belangstelling van gasten, vrijwilligers,
sponsoren en lokale ondersteuners in gebruik genomen. Het was een feestelijk gebeuren wat ons
veel publiciteit in de pers en op sociale media heeft opgeleverd.
Overzicht gasten en vrijwilligers 2016
2016
Status 1 Januari
Aanmeldingen
Afmeldingen
Status 31 December 2016

Gasten
0
31
2
29

Vrijwilligers Ritten
0
0
33
1
32
52

Activiteiten en mijlpalen 2016
6 januari
14 januari
25 februari
25 maart
4 april
13 april
20 april
10 mei
28 mei
1 juni
18 juni
21 juli
15 augustus
22 augustus
23 augustus
16 september
23 september
8 oktober
22 december

Oprichting Stichting
Start Fondswerving
Start werving vrijwilligers (flyer)
Financiële toezegging K3 Delta (5000 euro)
Financiële toezegging Rabobank Coöperatiefonds (4000 euro)
Financiële toezegging Kansfonds (5000 euro)
Financiële toezegging van de Wetering (2000 euro)
Financiële toezegging Oranjefonds (8000 euro)
Bijdrage aan open dag K3 Delta met geleende van Raam duofiets
Bestelling duofiets geplaatst
Start actieve werving gasten. Presentatie bij o.a. NAH groep
Levering duofiets
Procedures gereed en roosterprogramma operationeel
Kennismaking- / instructieavond vrijwilligers
De eerste ritjes worden gemaakt
Officiële ingebruikname duofiets
25e vrijwilliger geregistreerd
25e gast geregistreerd
ANBI status ontvangen

Financieel Jaarverslag 2016
Inkomsten
2016
Giften en donaties
Gastbijdrage
Totaal inkomsten

€ 24.660
€
0

Uitgaven
2016
Aanschaf duofiets
Reservering afschrijving duofiets
Bestuurs- en oprichtingskosten
Exploitatiekosten
Vrijwilligerskosten
Bankkosten
Communicatie en promotie
Kosten fondswerving
Totaal uitgaven

€ 11.991
€ 1.000
€ 468
€ 1.574
€ 199
€ 103
€ 1.011
€ 1.440

€ 24.660

€ 17.786

Exploitatiesaldo
Balans op 31-12-2016
Activa (Bezittingen)
Bankrekening
Spaarrekening
Nog te ontvangen (debiteuren)
Totaal activa

€ 6.874

€ 374
€ 7.500
€
0
€ 7.874

Passiva (Schulden, reserveringen plus eigen vermogen)
Reservering afschrijving duofiets
€ 1.000
Nog te betalen
€
0
Eigen vermogen
€ 6.874
Totaal passiva
€ 7.874

Begroting 2017
Inkomsten
Giften en donaties
Bijdrage gasten

€ 1.000
€ 1.000

Totaal inkomsten
Uitgaven
Reservering afschrijving
Onderhoud duofiets
Bestuurskosten
Exploitatie- / vrijwilligerskosten
Bankkosten
Communicatie en promotie

€ 2.000
€ 2.000
€ 500
€ 200
€ 400
€ 150
€ 300

Totaal uitgaven

€ 3.550

Exploitatiesaldo

- € 1.550

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.

