
 
Bestuurlijk verslag Stichting Fietsmaatjes Haarlem en Zuid-Kennemerland 2021 
 
Geachte Bestuur, 
 
Hierbij bied ik u het bestuurlijk verslag aan van de Stichting Fietsmaatjes en Zuid-
Kennemerland over het jaar 2021. 
 
Jaar 2021 
Het jaar 2021 heeft evenals het jaar 2020 voor een groot deel in het teken van de 
coronapandemie gestaan. Waar we eind 2020 optimistisch waren om in het voorjaar 2021 te 
gaan starten op de diverse locaties met duofietsen, werd dit voornemen geregeld tot 
stilstand gebracht door de afkondiging van diverse lockdowns. 
Hierdoor is er in 2021 minder gebruik gemaakt van de duofietsen, hetgeen zijn weerslag 
vond in de werving van zowel deelnemers als vrijwilligers. 
 
De duofietsen zijn, op één na, geen eigendom van de Stichting Fietsmaatjes maar zijn 
eigendom van de zorgvoorzieningen zoals genoemd in de in dit verslag opgenomen tabel.  
In 2021 heeft de Stichting, mede dankzij een grote donatie, samen met zorgvoorziening 
Martha Flora een duofiets aangeschaft. In het najaar zijn we in die omgeving (Haarlem- 
West) gestart met het werven van vrijwilligers en deelnemers door middel van het 
verspreiden van flyers. 
Dankzij de diverse spatschermen op de duofietsen was het mogelijk om in 2021 tussen de 
lockdowns op een veilige manier te blijven fietsen. 
 
Het Kernteam (bestuur, gesteund door PR- en administratief medewerker en 
ergotherapeute) is in 2021 bezig geweest om de Stichting Fietsmaatjes een steviger “body” 
te geven.  Onder andere door het werven van locatiecoördinatoren, die als spin in het web 
zullen fungeren voor deelnemers en vrijwilligers. Deze activiteit heeft twee coördinatoren 
opgeleverd. Wij willen uiteindelijk op alle locaties een coördinator en een “back up 
coördinator” hebben om een goede inzet in het hele gebied Zuid-Kennemerland te kunnen 
waarborgen. 
De werving voor locatiecoördinatoren zal in 2022 voortgezet worden. 
Hierboven werd al de PR-medewerker genoemd. In 2021 heeft de Stichting een coördinator 
voor de PR-werkzaamheden kunnen aantrekken. Helaas heeft deze medewerkster haar 
werkzaamheden eind 2021 beëindigd. In 2022 zal getracht worden om in deze vacature te 
voorzien. 
In de zomer van 2021 is ook een nieuwe voorzitter aangetreden, zodat het bestuur weer 
voltallig is. 
 
In 2021 hebben we met alle zorgvoorzieningen en Plein 1 een overeenkomst gesloten, 
waarin taken en bevoegdheden van zowel de Stichting als de zorgvoorziening zijn 
opgenomen met betrekking tot het gebruik en onderhoud van de fietsen. 



Deze overeenkomsten zullen in het voorjaar 2022 geëvalueerd worden. 
 
De fondsen die de Stichting in 2020 had verworven en die door de corona epidemie 
nauwelijks tot uitgaven waren gekomen, mochten doorgeschoven worden naar 2021. Voor 
het financieel verloop, verwijs ik u naar het financieel jaaroverzicht 2021. 
 
In 2021 heeft de Stichting van de gemeente Haarlem de Participatieprijs ontvangen met 
hieraan verbonden een geldprijs. Deze hebben we ingezet voor medefinanciering van de 
duofiets bij Martha Flora. 
Ook heeft de Stichting deelgenomen aan het Maatjesproject in de gemeente Haarlem. 
Bovenstaande leverden gratis publiciteit op door artikelen over de Stichting in het Haarlems 
Dagblad en verschillende weekbladen. 
 
 
Locaties in 2021 
Onderstaand zijn de locaties weergegeven, waarmee Stichting Fietsmaatjes een 
overeenkomst heeft om van de duofiets gebruik te mogen maken. Waarbij voor Martha 
Flora geldt, dat de Stichting Fietsmaatjes mede-eigenaar van de fiets is. 
 

Locaties per 31 december 2021 

Spaar en Hout 

Molenburg 

Plein 1 

Martha Flora 

De Blinkert 

Schoterhof 

 
Per 31 december 2021 waren er totaal 81 deelnemers bij de Stichting ingeschreven. In 2021 
kwamen er 52 nieuwe deelnemers bij en zijn er 17 deelnemers afgevallen. 
Het aantal vrijwilligers bedroeg per 31 december 2021 totaal: 75. In 2021 zijn er 52 nieuwe 
vrijwilligers bijgekomen en zijn er 29 afgevallen. 
 
 Bestuursvergaderingen 
Het bestuur van de Stichting Fietsmaatjes, aangevuld met de drie Kernleden heeft totaal zes 
keer  vergaderd. Waarvan er vier  keer per Zoom is overlegd.  
Het bestuur heeft zelfstandig vier keer vergaderd. Zowel via Zoom als bij de bestuursleden 
thuis. 
 
Kernteamactiviteiten 
Het Kernteam van Stichting Fietsmaatjes heeft zich beziggehouden met: 
 

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

• Het organiseren van een jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst in november;  

• Werven van nieuwe vrijwilligers en deelnemers onder andere  voor de Blinkert en 
met name voor Plein 1; 



• Met de zorginstellingen in overleg getreden en overeenkomsten afgesloten met 
betrekking tot gebruik en verantwoordelijkheden van de duofietsen; 

• Invullen van de vacatures: administratief coördinator, locatiecoördinatoren, PR-
coördinator en voorzitter. 

 
Op 31 december 2021 bestond het bestuur uit: 
Voorzitter            – Linda Weijers; 
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 financieel verslag opgenomen. 
 
Secretaris Stichting Fietsmaatjes,  
Herma Knotnerus. 
 
 
Heemstede, 5 mei 2022. 


