
Bestuurlijk verslag Stichting Fietsmaatjes Haarlem en Zuid-Kennemerland 2020 
 
 
Hierbij bied ik u het bestuurlijk verslag aan van de Stichting Fietsmaatjes en Zuid-
Kennemerland over het jaar 2020. 
 
Jaar 2020 
Het jaar 2020 heeft bovenal in het teken van de Corona crisis gestaan. Waar we in februari 
2020 vol optimisme waren om in het voorjaar te gaan starten op de diverse locaties met 
duofietsen, werd dit voornemen tot stilstand gebracht door de afkondiging van de 1e 
lockdown in maart 2020. 
Hierdoor is er in 2020 nauwelijks gebruik gemaakt van de duofietsen, Hetgeen zijn weerslag 
vond in de werving van zowel deelnemers als vrijwilligers. 
 
De duofietsen zijn geen eigendom van de stichting Fietsmaatjes maar zijn eigendom van de 
zorgvoorzieningen zoals genoemd in onderstaande tabel. 
Samen met deze zorgvoorzieningen hebben we in 2020 zoveel mogelijk spatschermen op de 
duofietsen laten aanbrengen (en meegefinancierd) om zo veilig mogelijk tijdens de Corona 
crisis te kunnen fietsen.  
 
Het Kernteam (bestuur, gesteund door PR en administratief medewerker en 
ergotherapeute) is in 2020 bezig geweest om de stichting Fietsmaatjes een steviger “body” 
te geven.  O.a. door het werven van locatiecoördinatoren, die als spin in het web zullen 
fungeren voor deelnemers en vrijwilligers. Deze activiteit heeft 2 coördinatoren opgeleverd. 
Wij willen er uiteindelijk 4 hebben om een goede inzet in het hele gebied Zuid-
Kennemerland te kunnen waarborgen. 
De werving voor de laatste 2 locatiecoördinatoren zal in 2021 doorgaan. 
 
In 2020 hebben we voorbereidingen voor een campagne getroffen om per wijk met andere 
aanbieders te gaan samenwerken. Door de Coronacrisis zijn deze voorbereidingen 
stopgezet, maar zullen in 2021 verder opgepakt worden. 
 
Het jaar heeft ook in het teken gestaan van fondsen werven.  Dit is goed verlopen. Voor de 
resultaten verwijs ik u naar het financiele jaaroverzicht 2020. 
 
 
Aantal deelnemers 2020 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal deelnemers op 31 december 2020 
per locatie aan. 

locaties Deelnemers 
31/12 

Schoterhof 22 

Spaar en 
Hout 

8 

Molenburg 7 

Plein 1 4    * 



Janskliniek 3 

Wildhoef 2 

Overspaarne 1 

 

• Eind 2020 werd de samenwerking met Plein 1 te Heemstede opgestart. Daar is een 
nieuwe duofiets geïnstalleerd waarvan de stichting Fietsmaatjes (via een 
overeenkomst) gebruik van kan maken in 2021. 

 
In bovenstaande tabel worden 47 deelnemers vermeld. Op 31 december 2020 waren er in 
feite 43 deelnemers (deelnemers Plein 1 tellen mee vanaf 1 januari 2021). Hiervan zijn er 30 
actief en zijn er 13 deelnemers die interesse hebben. Door achterstand en Corona hebben 
deze mensen nog niet proef gefietst. 
Op 31 december 2020 waren er totaal 38 vrijwilligers, waarvan 27 actieve mensen en 11 
mensen die interesse hebben, maar door achterstand en Corona nog geen proefrit gemaakt 
hebben. 
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur van de stichting Fietsmaatjes, aangevuld met de drie Kernleden heeft totaal 8x 
vergaderd. Het bestuur heeft zelfstandig 2x vergaderd. 
 
Kernteamactiviteiten 
Naast het werven van de benodigde fondsen heeft het Kernteam van stichting Fietmaatjes 
zich beziggehouden met: 
 

• Sturen van een Nieuwsbrief naar de vrijwilligers (2x); 

• Door de Corona pandemie was het niet mogelijk om een jaarlijkse 
vrijwilligersbijeenkomst te organiseren en heeft het bestuurd gemeend om “kalender 
met kadootjes” naar de vrijwilligers te sturen tijdens de landelijke vrijwilligersdag. 

• Met de zorginstellingen in overleg te gaan en waar het mogelijk was een 
“spatscherm” op de duofietsen te laten plaatsen en hierin mee te financieren (zie 
hierboven); 

• Invullen van de vacatures: administratief medewerker, locatiecoördinatoren en 
voorzitter. (zie hierboven). 

 
 
Op 31 december 2020 bestond het bestuur uit: 
Voorzitter            – Harm Haage; 
Penningmeester – Joost Mollerus; 
Secretaris.           – Herma Knotnerus. 
 
Het doel van de stichting Fietsmaatjes en het nummer van inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel zijn in het financiele verslag opgenomen. 
 
Secretaris stichting Fietsmaatjes,  
Herma Knotnerus. 
 
Heemstede, 28 februari 2021. 


