1. Achtergrond/aanleiding
Geïnspireerd door Fietsmaatjes initiatieven in omliggende gemeenten is in het najaar van 2019 het
idee ontstaan om het gebruik van de duofiets ook in de gemeente Katwijk mogelijk te maken. Na een
inventarisatie van de mogelijkheden is in april 2021 een bestuur gevormd met als doel Fietsmaatjes
Katwijk op te richten en uitvoering te gaan geven aan het Fietsmaatjes-initiatief voor de inwoners
van gemeente Katwijk. In dit beleidsplan staat beschreven waar Fietsmaatjes Katwijk voor staat,
welke doelen we hebben voor 2021/2022 en 2023 en hoe we deze willen bereiken.

2. Over Fietsmaatjes Katwijk
Fietsmaatjes Katwijk is een stichting met ANBI status welke is ingeschreven in de Kamer van onder
de naam Stichting Fietsmaatjes Katwijk en statutair gevestigd te Katwijk (Rijnsburg).
Fietsmaatjes Katwijk is er voor mensen woonachtig in de gemeente Katwijk die er graag op uit gaan
met de fiets maar dit door een beperking of leeftijd niet meer kunnen of durven.
De duofiets wordt gebruikt door een gast en vrijwilliger. De gast en de vrijwilliger zitten naast elkaar
op de duofiets. De duofiets heeft automatische trapondersteuning waarbij de vrijwilliger trapt en de
fietst bestuurt. De gast trapt in eigen tempo mee.

2.1 Missie
Fietsmaatjes Katwijk beoogt de lichamelijke en geestelijke gezondheid te bevorderen, het contact
tussen mensen aan te moedigen en eenzaamheid / isolement te doorbreken.
Fietsmaatjes Katwijk heeft als doel: mensen woonachtig in de gemeente Katwijk die door een
beperking, handicap of (hoge) leeftijd niet meer in staat zijn zelfstandig te fietsen in beweging te
krijgen. Ook richten we ons op ouderen die kampen met eenzaamheid. Door het gebruik van de
duofiets, samen met een fietsmaatje zijn inwoners van de gemeente Katwijk met een beperking in
bewegen, horen, zien of cognitie en eenzame ouderen weer in staat om te fietsen en zijn mensen
meer in beweging, vaker buiten en is er sociaal contact. Fietsmaatjes Katwijk vindt het belangrijk dat
de organisatie professioneel te werk gaat en kwaliteit levert in de vorm van betrokkenheid en
veiligheid.

2.2 Visie
Fietsmaatjes Katwijk zal (in najaar 2021 2 duofietsen aanschaffen, die op een locatie in Katwijk
worden gestald. Door een actief communicatiebeleid willen we dat Fietsmaatjes Katwijk een begrip
wordt in Katwijk waarbij in eerste instantie gasten en vrijwilligers actief geworven worden en
waarbij zowel de gast als de vrijwilliger zich vervolgens zelf aanmeldt. De gemeente Katwijk kent 5
dorpskernen, te weten Katwijk a/d Zee, Katwijk Noord, Katwijk a/d Rijn, Rijnsburg en Valkenburg. Het
doel is om in 1 van de 5 dorpskernen te starten. Wanneer de bekendheid van Fietsmaatjes Katwijk
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zodanig is dat gasten en vrijwilligers zichzelf aanmelden is het de bedoeling per jaar een nieuwe
dorpskern te betrekken bij het project.
Doelstelling voor na 2021 is een jaarlijkse uitbreiding met een dorpskern met daarbij jaarlijkse
aanschaf van 2 duofietsen In 2025 heeft de gehele gemeente Katwijk 5 dorpskernen die dekking
geeft van fietsstalling en duofietsen.

2.3 Strategie
Fietsmaatjes Katwijk zal door middel van fondsenwerving de financiering van de duofietsen
realiseren. Naast subsidies uit fondsen worden ook donaties van bedrijven of particulieren gebruikt
voor de financiering. De organisatie zal zorgen voor degelijk plaatsen om de duofietsen te stallen en
draagt zorg voor het onderhoud van de fietsen. Tevens zorgt de organisatie voor het koppelen van
gast en fietsmaatje en voor een planning voor het gebruik van de fietsen. Belangrijk onderdeel van
de strategie is creëren van naamsbekendheid in Katwijk voor zowel gasten, fietsmaatjes als voor
sponsoren.

2.4 Waar richten wij ons op
Fietsmaatjes Katwijk is er voor de bewoners van de gemeente Katwijk. Wij richten ons (in eerste insta

2.5 Samenhang met andere projecten

Fietsmaatjes Katwijk is een zelfstandige stichting. Er is vooralsnog geen samenhang met andere
projecten. Voor het organisatieformat wordt gebruik gemaakt van de informatie op Fietsmaatje.nl

3 Activiteiten

3.1 Huidige situatie

De Stichting Fietsmaatjes Katwijk is opgericht per 18 mei 2021 en ingeschreven in het register van de
Kamer van Koophandel onder nummer 82837171.
In april 2021werd een voorlopig bestuur gevormd. Dit bestuur heeft in het tweede kwartaal van
2021voorbereide activiteiten t.b.v. de organisatie Fietsmaatjes Katwijk uitgevoerd en een plan
gemaakt voor de opzet van de organisatie.
Het voorlopig bestuur werd op 18 mei 2021 benoemd tot bestuur van Fietsmaatjes Katwijk.
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3.2 Ambities en korte termijn doelstellingen
Fietsmaatjes Katwijk is een startende stichting. Het neerzetten van de organisatie volgens het
concept van Fietmaatjes.nl is het belangrijkste doel voor 2021.
In 2021 wil Fietsmaatjes Katwijk de volgende doelstellingen hebben bereikt:
- oprichten Stichting Fietsmaatjes Katwijk
- neerzetten van de organisatie zodat in het najaar Fietsmaatjes Katwijk kan starten
- 2 duofietsen in gebruik vanaf najaar 2021
- voorjaar 2022 minimaal 20 vrijwilligers
- voorjaar 2022 minimaal 20 gasten
algemene bekendheid van Fietsmaatjes Katwijk in de gemeente Katwijk.
Het is onze ambitie om jaarlijks met een dorpskern uit te breiden totdat in 2025 geheel Katwijk
gedekt is.
Elke (nieuwe) dorpskern heeft minimaal een stalling en 2 duofietsen ter beschikking met daarbij
minimaal 10 vrijwilligers en 10 gasten.

3.3 Doelgroepen
Fietsmaatjes is er voor mensen die er graag op uit gaan met de fietsen:
Maar door een beperking in bewegen, zien en horen of cognitie dit niet meer zelfstandig kunnen
Mensen die om welke reden dan ook eenzaam zijn.
Wij noemen deze mensen onze gasten.
Doelgroep gasten:
Thuiswonenden in de gemeente Katwijk met:
Een beperking in bewegen
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Een beperking in horen of zien
Een beperking in cognitie (bijvoorbeeld mensen met de ziekte van Alzheimer)

Doelgroep vrijwilligers
Maatschappelijk bewuste en verantwoordelijke volwassenen die graag samen met een gast willen
fietsen. Alvorens een vrijwilliger samen met een gast op pad gaat, zal de vrijwilliger de duofiets leren
kennen. De vrijwilliger “leert” fietsen op de duofiets waarbij zowel op de berijders als de gastzijde
wordt gereden. De veiligheid van de gast en vrijwilliger staat altijd voorop!

Vrijwilligers zijn:
Minimaal 18 jaar oud
Fysiek in staat om op de duofiets te fietsen.
In een goede conditie
Mensen met goede sociale vaardigheden
Veilige fietsers en hebben respect voor de gasten
Niet zwaarder dan 120 kilo ivm veiligheidsvoorschriften van de fietsfabrikant

Fietsmaatjes Katwijk heeft:
Een persoonlijke en respectvolle benadering van de gasten, heeft aandacht voor veilige duofietsen,
veilige rijstijl en privacy.
Een duidelijk beleid voor toelating van gasten waarin zij niet op voorhand mensen uitsluit en het voor
fietsen voor alle gasten betaalbaar houdt door slechts een geringe bijdrage per rit te vragen (€ 3,=);
Heeft een goed beleid voor toelating, uitsluiting, training en ondersteuning van vrijwilligers

3.4 Planning activiteiten
Om de doelstellingen te behalen is een planning gemaakt. Deze planning is opgedeeld in 3 fases:
Fase 1: Oprichtingsfase (april 2021 – september 2021)
In de oprichtingsfase is een voorlopig bestuur gevormd. Dit bestuur heeft een training van
Fietsmaatjes.nl gevolgd waarin het oprichten en neerzetten van de lokale Fietsmaatjes stichting is
doorgenomen. Na deze training hebben we ons geconcentreerd op het oprichten van de stichting en
zijn de contouren van de stichting ingevuld.
Deze fase is geëindigd met het oprichten van de stichting op 18 mei 2021
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Fase 2 : organisatie fase
In de organisatiefase richten we ons op de activiteiten welke ondernomen moeten worden voor het
neerzetten van de organisatie. Vanuit de overkoepelende organisatie Fietsmaatjes.nl wordt ook voor
deze fase een cursus gegeven. In deze fase bereiden we ons voor op de startfase waarin de
verschillende organisatieonderdelen binnen Fietsmaatjes Katwijk, inclusief de website, efficiënt en
effectief moeten gaan samenwerken en de fietsen in gebruik genomen zullen gaan worden.
Belangrijk in deze fase is om het benodigd startkapitaal (begroot € 30.000,=) bij elkaar te krijgen voor
dekking van opstart- en oprichtingskosten en voor aanschaf van de eerste 2 duofietsen.

Fase 3 : start fase najaar 2021
In de startfase zullen de duofietsen gaan rijden. In deze fase zal Fietsmaatjes Katwijk operationeel
zijn. In deze fase zal de werving van vrijwilligers en gasten worden uitgevoerd.

3.5 Communicatie
Fietsmaatjes Katwijk is er voor de gasten. Er zullen echter maar weinig gasten zijn die rechtstreeks de
weg weten naar Fietsmaatjes Katwijk en zich zullen aanmelden. Ook geldt dit voor de vrijwilligers.
Fietsmaatjes Katwijk draait op vrijwilligers. Deze zullen we moeten bereiken.

Binnen het taakgebied Communicatie hebben we 2 doelstellingen:
- (Naams)bekendheid van Fietsmaatjes Katwijk zo groot mogelijk maken
- Het bereiken van (potentiële) gasten en vrijwilligers
- Het benaderen van sponsoren
Dit doen we door:
- Toegankelijke website (waar naar verwezen kan worden voor meer informatie e.d)
- Presenteren van Fietsmaatjes Katwijk bij de Gezondheidscentra / huisartsenpraktijken
- Presenteren van Fietsmaatjes Katwijk bij Fysiotherapiepraktijken
- Presenteren van Fietsmaatjes Katwijk bij Vereniging ouderenbelang Katwijk VOV)
- Presenteren van Fietsmaatjes andere organisaties
- Plaatsing artikelen in Katwijksche Post, Rijnsburger, Katwijks Weekblad, Leidsche Courant
- Plaatsing artikel in brochure van Zorg en Zekerheid
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- Plaatsen van brochures, affiches en flyers op allerlei plaatsen waar potentiële gasten of
vrijwilligers komen.
Uitbreiden met eigen presentaties bij KOV ed
Uiteraard zal het rondrijden van de Fietsmaatjes duofietsen ook de bekendheid vergroten. Op de
duofiets zal het logo en het webadres van Fietsmaatjes Katwijk worden vermeld.

4. Organisatie
4.1De organisatie van Fietsmaatjes Katwijk is belegd bij het bestuur.
4.2 Beloningsbeleid bestuur en vrijwilligers
Fietsmaatjes Katwijk beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De bestuurders
en vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. Wel
hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
onkosten.
4.3 Rolverdeling en taken bestuur
Voorzitter:
•
•
•
•
•

Leiden bestuursvergaderingen en teamvergaderingen
Woordvoering naar buiten bij interviews, vrijwilligersbijeenkomsten
Contacten met gemeentes en belangrijke stakeholders
Vrijwilligersbeleid
Managen van incidenten

Secretaris:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Oprichten Stichting via notaris
Aanmelden bestuurswissellingen bij KVK
Verzorgen van agenda en notulen vergaderingen
Beheer binnenkomende e-mails
Aanpassen op de lokale situatie een up to date houden van:
Standaard intake formulieren voor gasten en vrijwilligers
Gastenkaarten
Samenwerkingsovereenkomsten
Registratie van gasten en vrijwilligers in duofietsrooster (in samenwerking met ander
teamlid)
Up to date houden van het stappenplan
Opstellen jaarverslag en plaatsen op website

Penningmeester:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanvraag startbudget
Vertalen beleid van bestuur naar begroting
Aanvraag ANBI bij belastingdienst voor aftrekbaarheid van giften
Donaties aanvragen bij fondsen. Subsidie aanvraag bij gemeente (in samenwerking met
ander teamlid).
Administratie van uitgaven via declaratieformulieren en bonnetjes
Beheer van de bankrekening
Afspraken maken met fietsenmaker omtrent de onkosten, korting op aanschaf fiets.
Regelmatig contact met technisch fietsbeheerders
Bestellen van de fietsen en toebehoren
Donaties in geld of natura en van particulieren ontvangen
Administratie an de eigen bijdragen van gasten per riet
Opstellen jaarrekening en laten controleren door kascommissie. Verplicht publiceren op
website van de jaarrekening en begroting ivm ANBI status stichting.

Coördinator communicatie & PR
•
•
•
•

Opstellen communicatieplan/bespreken in bestuur en uitvoeren
PR-materiaal (laten) maken, flyers, banner en posters
Beheer van de content op de website. Bijhouden Social Media
Fotoarchief/persaktief

Coördinatoren gasten en vrijwilligers
•
•
•
•
•
•
•
•
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Intakegesprekken met gasten een vrijwilligers
Proefritten met gasten en vrijwilligers
Instructie van de vrijwilligers
Matching gast / vrijwilliger.
Leiden van enkele vrijwilligersbijeenkomsten per jaar
Monitoren evenwichtig gebruik van de duofiets. Inzet vrijwilligers en frequentie gast
Contact onderhouden met de individuele vrijwilligers en gasten. Telefoon/mail zeker in
bijzondere situaties
Bij incidenten tussen gasten en vrijwilligers tijdig opschakelen naar de voorzitter van het
bestuur.

Technisch fietsbeheerder:
•
•
•
•

Wekelijks nakijken duofiets, banden oppompen, remmen nakijken. Dit alles volgens de
onderhoudsrichtlijnen van de duofiets
Tijdens vrijwilligers bijeenkomst instructie geven voor het goed gebruik van de fiets.
Contactpersoon met de fietsenmaker. Opdracht geven voor reparaties die de beheerder niet
zelf op kan lossen.
Aangeven op het duofietsrooster dat een fiets tijdelijk niet beschikbaar is in verband met
reparatie of onderhoud.

4.4 Contactgegevens

Postadres:

Fietsmaatjes Katwijk
Duinroosstraat 4, 2225 RX Katwijk

Website:

www.fietsmaatjeskatwijk.nl

Email-adres

info@fietsmaatjeskatwijk.nl

4.5 Overige gegevens
KvK-nummer: 82837171
ANBI-nummer: in aanvraag
Bankrekeningnummer: in aanvraag

5. Financiering
Om het werk van Fietsmaatjes Katwijk nu en in de toekomst mogelijk te maken is geld nodig.
Fietsmaatjes Katwijk is afhankelijk van subsidies, sponsoren, donaties en giften.
De gasten betalen een kleine bijdrage per rit. Deze bijdrage wordt, om de toegankelijkheid zo groot
mogelijk te houden, beperkt tot een minimum. De inkomsten uit deze bijdragen dragen minimaal
mee in de dekking van de gemaakte kosten.
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