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 Jaarverslag 2021 

 

Stichting Fietsmaatjes Borne 
 

 

  

Met dank aan de inzet van onze vrijwilligers en de steun van donateurs, 
sponsoren en fondsen! 
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1. Voorwoord 

 

Het bestuur presenteert u met genoegen haar eerste jaarverslag met de resultaten 
over 2021 van de Stichting Fietsmaatjes Borne. Dit jaarverslag gaat over de periode 
van voorbereiding tot het oprichten van de Stichting en officieel de eerste maanden 
vanaf de oprichtingsdatum van 14 september tot en met 31 december 2021. Tijdens 
dit jaar hebben de ontwikkelingen rondom het Coronavirus ook een belangrijke 
invloed gehad op allerlei activiteiten binnen en buiten onze organisatie.   

 

2. Doel van de Stichting Fietsmaatjes Borne 

 

Fietsmaatjes Borne is bedoeld voor mensen die graag fietsen, maar dit niet meer 
alleen willen of kunnen. Dit kunnen (eenzame) ouderen en mensen met een 
beperking of tijdelijke blessure zijn. Zowel voor jong als oud. Zij, de “fietsgasten”, 
fietsen samen met een “fietsvrijwilliger” op een duofiets met een elektrische 
trapondersteuning. Samen worden zij “fietsmaatjes”.  

De vrijwilliger stuurt en de gast kan meetrappen in zijn eigen tempo als hij dat wil. 
Het doel van Fietsmaatjes Borne is om uiteindelijk op een aantal locaties, verspreid 
in Borne een duofiets te plaatsen en zowel vrijwilligers als gasten te werven en hen 
te matchen om samen te fietsen.  

Middels donaties, fondsen, schenkingen en subsidies wil Fietsmaatjes Borne dit doel 
bereiken. Gestart zal worden met 2 duofietsen in Borne.  

Het doel van Fietsmaatjes Borne sluit goed aan bij het beleid van de gemeente 
Borne op het gebied van het Sociaal Domein dat inwoners met een beperking 
voldoende in staat moeten zijn mee te doen aan een inclusieve samenleving. 

Diverse ontwikkelingen geven aanleiding om Fietsmaatjes Borne te kunnen inzetten 
als een positief en zinvol aanbod: 

 Uit een landelijk onderzoek blijkt dat 12-13% van de Nederland bevolking een 
lichamelijke of geestelijke beperking heeft die het functioneren beperkt. Voor 
de gemeente Borne (inclusief de dorpskernen Zenderen en Hertme) kunnen 
dit +/- 3000 personen zijn 

 De groep mensen met een diagnose Dementie neemt enorm toe 

 Meer mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen 

 Betrokkenheid van netwerk, buurt en samenleving is belangrijke ontwikkeling 

 Zorg voor actieve leefstijl en stimulans tot bewegen is speerpunt vanuit 
meerdere beleidsterreinen 
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 Het aanbod van Fietsmaatjes Borne geeft invulling op vraagstukken op het 
gebied van eenzaamheid en sociaal isolement, voor zowel de gast als de 
vrijwilliger (tweeledig) 

 Beschikbaar stellen van gezamenlijk gebruik van (dure) materialen 

 Invulling van voorliggende voorzieningen is belangrijke ontwikkeling. 

 

De missie van Fietsmaatjes Borne is even simpel als helder : 

Ieder mens heeft behoefte aan en recht op beweging, frisse lucht en contact 
met medemensen. We willen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. 
Vervulling hieraan bevordert iemands gezondheid en welbevinden en geeft zin 
in het leven. 

Ons motto : 

Fietsmaatjes Borne maakt mensen blij! 

We zijn er voor jong en oud!   

 

3. Historie 

 
Welzijn Ouderen Borne – Wijkracht heeft het initiatief genomen tot de organisatie van 
een informatieavond verzorgd door Fietsmaatjes.NL. Dit vanuit de wens en ervaring  
van een behoefte tot een doorontwikkeling van de Duo-Fiets Borne. Specifiek om te 
komen tot een gericht aanbod in de koppeling tot maatjes. Fietsmaatjes NL heeft 
daarin een uitgewerkt en beproeft concept dat door Movisie en het Oranje Fonds een 
landelijke uitrol kent.  

Op deze (digitale) informatiebijeenkomst op 1 maart 2021 waren 25 mensen 
aanwezig. Waaronder 4 vanuit de organisatie en 4 vrijwilligers al betrokken bij de 
Duo-Fiets Borne. Vervolgens is er vanuit deze bijeenkomst een lokaal team gevormd 
van 7 personen en hebben zich 10 personen aangemeld om fietsvrijwilliger te 
worden. Een prachtige basis welke het reëel en haalbaar maakt om het initiatief in 
Borne verder vorm te geven en met ondersteuning van Fietsmaatjes NL te komen tot 
Fietsmaatjes Borne. 

Het lokaal team is verder gegaan met het voorbereiden van en opzetten van een 
stabiele organisatie. 

 

4. Oprichting Stichting Fietsmaatjes Borne 

 

De Stichting Fietsmaatjes Borne is officieel opgericht op 14 september 2021. Met het 
tekenen van de oprichtingsakte bij de notaris door het voltallige bestuur is de 
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oprichting een feit. De Stichting is ook meteen ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. 

  

 
5. Organisatie, bestuur, lokaal team en taken en fietsvrijwilligers 

 

Organisatie 

Naam van de organisatie    : Stichting Fietsmaatjes Borne 

KvK nummer     : 83903429 

Rechtspersoon RSIN nummer  : 863027465 

Adres en postcode     : Prieel 10   7623 PA Borne 

Telefoonnummer     : 06 57313535  

ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)  

Bankrekeningnummer    : NL79 RABO 0372 6277 22 t.n.v. Stichting 

        Fietsmaatjes Borne  

Emailadres      : info@fietsmaatjesborne.nl  

Website      : https://www.fietsmaatjesborne.nl  

 

Bestuur 

Het bestuur bestond bij de oprichting op 14 september 2021, in eerste instantie, uit 5 
personen. Na de officiële oprichting is in het najaar de voorzitter Helmut Lanfer 
gestopt en is in 2021 één nieuwe bestuurder toegetreden tot het huidige bestuur.  

Op het einde van het verslagjaar, per 31 december 2021, bestond het bestuur uit 5 
personen :     

- Hans Kamphuis (voorzitter en tijdelijk interim secretaris) 
- Corrie van Daalen - de Jonge (penningmeester) 
- Joke Boevink - de Jonge (bestuurslid) 
- Jieles van Daalen (bestuurslid) 
- André Straatsma (nieuw bestuurslid) 

Het huidige bestuur  (juni 2022) bestaat uit 6 personen, naast het bovenstaande 
bestuur, ook uit : 

- Annelies Kooiker - Welberg (secretaris). 
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Het huidig lokaal team (juni 2022) bestaat verder uit : 

Coördinatoren Vrijwilligers en Gasten : 

- Joke Boevink - de Jonge 
- Mariska Beverdam - Floris 
- Ans Veldhuis - Nijhof 
- Margriet Maathuis - Brok 

én  

Coördinator Technisch fietsbeheer 

- Bertie Borggreve  

én  

Technische fietsbeheerders 

- Jan Kosterink 
- Reinoud Holleman.  

Alle bestuurders, coördinatoren en teamleden zijn onbezoldigde vrijwilligers van 
Fietsmaatjes Borne.  

Het bestuur heeft, na de officiële oprichting, enkele bestuursvergaderingen gehouden 
waarvan notulen zijn gemaakt en goedgekeurd. Ook zijn na elke vergadering een 
actueel overzicht met actiepunten en bestuursbesluiten gemaakt.  

De onderwerpen welke aan de orde kwamen waren ondermeer: 

- Mededelingen en onderlinge informatie uitwisseling 
- Afstemming van gemaakte afspraken en het actuele stappenplan bespreken 
- Beleidsplan en Sponsorbeleidsplan bespreken en vaststellen 
- Communicatie en PR zaken en opzetten website 
- Voorbereiding oprichting van de nieuwe Stichting  
- Aanvragen ANBI status 
- Begroting, sponsoring en donaties 
- Informeren van alle vrijwilligers 
- Samenwerkingsovereenkomst met Fietsmaatjes Nederland 
- Trainingen van Fietsmaatjes NL 
- Gebruiksovereenkomst stallingsruimte 
- Offerteaanvraag voor nieuwe duofietsen 

 

Taakverdeling (deels toekomstige taakverdeling in 2022 bij start met nieuwe 
duofietsen en latere jaren): 
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Het bestuur heeft de algehele coördinatie, financiën, organisatorische aspecten, 
sponsorering en contacten stakeholders, fondsen en andere (welzijns)organisaties. 

De coördinatoren organiseren de intakegesprekken met fietsvrijwilligers en gasten. 
Ze koppelen ook de fietsvrijwilligers met de gasten en kijken naar de goede match 
tussen beiden. Ze gaan ook de proefritten met de gasten en fietsvrijwilligers doen en 
zorgen daarna voor de invoer in het planningsrooster.    

Het Team technisch fietsbeheer houdt de conditie van de duofietsen in de gaten en 
verhelpen kleine gebreken. Ze geven gebruiksinstructie en vertellen ook over  
praktische zaken zoals veiligheid, etcetera.  

De onderdelen ‘Communicatie en PR’ en ‘Sponsorering’ zijn verdeeld over en 
worden aangestuurd door enkele bestuursleden. 

 

Fietsvrijwilligers  

Naast de genoemde vrijwilligers voor het lokale team inclusief het bestuur zijn er per 
31 december 2021 circa 10 fietsvrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben zich 
opgegeven na de eerste informatiebijeenkomst in het voorjaar 2021. Omdat we als 
Stichting Fietsmaatjes Borne nog geen duofietsen hebben, zijn er ook nog niet extra 
vrijwilligers geworven in 2021. Het opzetten van de organisatie, de oprichting en de 
start van het werven van gelden voor nieuwe duofietsen had in 2021 de eerste 
prioriteit.   

 

6. Beleidsplannen  
 
 
6.1. Beleidsplan  

Medio 2021, vóór de officiële oprichting van de Stichting, is een algemeen 
beleidsplan inclusief een globale begroting opgesteld voor de eerste drie jaar. Hierin 
zijn in hoofdzaak opgenomen de aanleiding tot Fietsmaatjes Borne, de missie, de 
visie, strategie, de organisatie, globale begroting voor 3 drie jaar en er is een start 
gemaakt met de werkwijze van de organisatie. 

 
6.2. Sponsorbeleidsplan 

In november 2021 is door het bestuur het Sponsorbeleidsplan vastgesteld. 
Sponsoring is voor een stichting als de onze van zeer groot belang. 

Dit beleid is geschreven om alle sponsormogelijkheden binnen de stichting zichtbaar 
te maken voor sponsoren en om ervoor te zorgen dat er voor het bestuur en de 
sponsorcommissie een duidelijke richtlijn is bij het werven van sponsoren.  
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Het sponsorbeleid geeft ook inzicht in wat de sponsor van de stichting mag 
verwachten. Door deze zichtbaarheid en duidelijkheid te bieden hoopt het bestuur de 
sponsoring zowel in kwantiteit als in kwaliteit goed te organiseren. Dit sponsorbeleid 
bevat onder andere korte omschrijvingen van de verschillende vormen van 
sponsoring. 

 

7. Interne en externe communicatie en publiciteit   
 
 

In de 2e helft van 2021, is regelmatig aandacht besteed aan de communicatie. Intern 
middels diverse overleggen, trainingen en nieuwsberichten naar alle vrijwilligers. 
Vanuit het bestuur en het team is er veel aan gedaan om de bekendheid van 
Fietsmaatjes Borne in Borne te vergroten. In het kader van de externe communicatie 
(de Public Relations) zijn persberichten uitgegaan met ook regelmatig aandacht in 
lokale en regionale kranten én op de social media. Tevens is een start gemaakt met 
een website en Facebookpagina. De potentiële sponsoren zijn benaderd met het 
afgeven van een brief en/of het versturen van een mailbericht met informatie over de 
sponsormogelijkheden.   

Het maken van een communicatieplan is belangrijk voor elke organisatie, zeker ook 
voor onze Stichting Fietsmaatjes Borne. In verband met de prioriteit geven aan het 
opzetten van de organisatie en het werven van gelden voor de eerste twee 
duofietsen is in begin 2022 (pas) een Communicatieplan met een actiejaarplan 2022 
opgesteld. 

 

8. Fondsenwerving, sponsering en donaties    

 

Op basis van het genoemde Sponsorbeleidsplan hebben we vele bedrijven in Borne,  
regionale en landelijke fondsen en de gemeente Borne benaderd voor donaties. 
Tevens door externe communicatie en publiciteit werden de inwoners van Borne ook 
opgeroepen om een donatie te doen. Belangrijkste doel was hierbij gelden te werven 
voor het kunnen aanschaffen van de eerste twee nieuwe duofietsen.     

In de loop van december 2021 kwamen al vele donaties of toezeggingen voor een 
donatie of subsidie binnen zowel van organisaties als particulieren. Hierbij noemen  
we ondermeer de gemeente Borne, het Oranjefonds, Diaconie Protestantse 
gemeente Borne, Kroon Oil, Twentse Noabers en Rabobank Centraal Twente. Op 
basis hiervan konden we alvast een offerteaanvraag voor de duofietsen opstellen om 
meerdere prijsaanvragen te doen in januari 2022.  
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9. Financieel jaarverslag 2021  

 

9.1  Staat van Baten en Lasten over 2021 en balans per 31 december 2021  

Baten en Lasten   Werkelijk       2021 

   
Baten   
Sponsoring, donaties diversen  € 10.602 
Subsidie gemeente  € 12.900 
Totaal baten  € 23.502 

   
Lasten   
Bankkosten, porti  € 50 
Oprichtingskosten  € 51 
Totaal lasten  € 101 

   
Batig saldo per 31-12-2021  € 23.401 

   

   

   

   
Balans per 31 december 2021   

   
Activa (bezittingen)  Totaal 

   
Liquide middelen bank  € 23.401 

   

   
Passiva (eigen vermogen)   

   
Reservering 2 nieuwe fietsen  € 23.000 
incl. verzekering   
Eigen vermogen  € 401 
Totaal  € 23.401 

 

9.2 Toelichting  

De Stichting Fietsmaatjes Borne is op 14 september 2021 opgericht. Vanaf deze 
datum is de stichting pas operationeel en bezig met het werven van gelden. We 
hopen de nieuwe fietsen in het voorjaar van 2022 aan te kunnen schaffen.  

Daarnaast zijn we bezig om een financiële buffer op te bouwen voor afschrijving en 
overige kosten.  
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9.3  Goedkeuring en verantwoording  

 

- In 2021 is er nog geen kascommissie ingesteld die de Financieel jaarverslag 
over 2021 heeft gecontroleerd. Het is maar 3,5 maand in 2021 dat de Stichting 
operationeel is.  In 2022 wordt een kascommissie ingesteld. 
 

- Het bestuur heeft het jaarverslag van de Stichting Fietsmaatjes Borne over 
2021 vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 30 juni 
2022. 
 
 

Hans Kamphuis  voorzitter   

 

 

Corrie van Daalen - de Jonge   penningmeester 

 

 

Annelies Kooiker - Welberg   secretaris 

 

 

Joke Boevink - de Jonge   bestuurslid 

 

 

Jieles van Daalen   bestuurslid 

 

 

André Straatsma   bestuurslid 

  

 

 


