
 
 Haarlem, 1 februari  2021 
  
Geacht Bestuur,  
 
Hierbij presenteer ik u de jaarrekening 2020 van de stichting Fietsmaatjes Zuid-
Kennemerland , bestaande uit de balans per 31 december 2020, de resultatenrekening over 
2020 en een toelichting op beide.  
 
Over het boekjaar 2020 werd een resultaat behaald van  - € 96,60.  
We begonnen het jaar 2020 met een balanstotaal van €691,51  en sloten het jaar af met een 
balanstotaal van €8.893,66 .  
 
Joost Mollerus  
Penningmeester stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland .  
 
Algemeen  
Waar in dit rapport wordt gesproken over de stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland, 
wordt voluit bedoeld de Stichting Fietsmaatjes Haarlem en Zuid-Kennemerland met als 
bestuurders:  
 
Harm Haage voorzitter  
Joost Mollerus, penningmeester  
Herma Knotnerus, secretaris  
 
Doel van de Stichting  
Aan ouderen in de regio Haarlem/Zuid-Kennemerland, die fysieke en/of zintuiglijke en/of 
mentale en/of sociale beperkingen ervaren, gelegenheid te bieden samen met een 
vrijwilliger tochtjes te maken op een duofiets. Vrijwilliger en oudere vormen samen 
zogenoemde fietsmaatjes. Het duofietsen wordt gebruikt als middel om eenzaamheid te 
voorkomen of te verminderen en om op een ontspannen manier (weer) in beweging te 
komen en naar buiten te kunnen gaan. 
Het streven is dat zowel de ouderen als de vrijwilligers duofietsen ervaren als een plezierige, 
gezellige en gezonde activiteit. Fietsmaatjes zijn goed op elkaar ingespeeld en hebben een 
“klik”, dat wil zeggen kunnen goed met elkaar overweg. 
De doelgroep “ouderen” wordt ruim opgevat. Er worden geen strakke leeftijdsgrenzen 
gehanteerd. Ook volwassenen met één of meer bovengenoemde beperkingen kunnen 
deelnemen 
 
Kamer van Koophandel  
De stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland is ingeschreven in het handelsregister van de 
KvK onder nummer 73656615.  
 
Personeel  
Per aanvang en per ultimo boekjaar was geen personeel in vaste dienst. 
 
 



 
 

Toelichting op de balans  
De voorziening onderhoud duofietsen is aan de stichting overgedragen vanuit het project 
Duofietsen. 
De vooruit ontvangen donaties zijn het grootste deel van de donaties van het Dr. C.J. 
Vaillantfonds,  de J.C. Ruigrok Stichting en de Kattendijke/Drucker Stichting. 
  

Balans in Euro's per 31-12-2020 31-12-2019

Activa

Rabobank  NL29 RABO 0342 2732 48 8.893,66 691,51

Totaal 8.893,66 691,51

Passiva

Kapitaal 144,03 157,78

Voorziening onderhoud duofietsen 533,73 533,73

Vooruit ontvangen donaties Fondsen 8215,9 0,00

Totaal 8.893,66 691,51



 
 
Toelichting op de resultatenrekening  
 
Donaties bedrijven en andere instellingen is een schenking door ErgoPluspunt 

Donaties fondsen is een klein deel van de donaties van het Dr. C.J. Vaillantfonds,  de J.C. 
Ruigrok Stichting en de Kattendijke/Drucker Stichting toegerekend aan dit jaar. 
 
Vrijwilligersvergoeding betreft een vergoeding voor de uren van Tirza van Elk. 

Resultatenrekening in Euro's over het jaar 2020

Omzet

Eigen bijdragen deelnemers 30,00

Donaties bedrijven en andere instellingen 271,32

Donaties fondsen 1320,00

Totaal Omzet 1.621,32

Kosten

Totaal kosten fietsen 0

Vrijwilligersvergoedingen 840,00

Promotiekosten 236,19

Overige organisatiekosten 119,95

Totaal organisatiekosten 1.196,14

Totaal promotie en voorlichting 0

Kantoorbenodigdheden 0

Overige algemene kosten 438,93

Totaal algemene kosten 438,93

Totaal Kosten 1.635,07

Saldo -13,75


