JAARVERSLAG FIETSMAATJES ZOETERWOUDE 2018

Fietsmaatjes Zoeterwoude heeft in 2018 volledig gefunctioneerd. En met succes, kunnen we zeggen!
We hebben onze twee doelstellingen gehaald:
1) onze organisatie uitrollen;
2) onze (eigen) tweede duofiets aanschaffen.
DE OFFICIËLE START
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in “Emmaus” is in aanwezigheid van toenmalig wethouder Kees
den Ouden op 25 januari 2018 de samenwerkingsovereenkomst met “Wijdezorg” officieel
ondertekend. Onderdeel van de overeenkomst is het kosteloze gebruik van de Van Raam duofiets.
Na enkele speeches werd de eerste vrijwilligerspas aan een Fietsmaatje. De aanwezige (lokale) pers
heeft uitgebreid verslag gedaan van de officiële start via het Leids Nieuwsblad en Unity tv.
PROMOTIE
Aansluitend op de officiële aftrap deed Koning Winter in februari/maart van zich spreken waardoor
de eerste fietstochten werden beïnvloed door (strenge) kou. Daar waar de gelegenheid zich voor
deed lieten wij ons zien, met fiets!
23 januari:
Onze presentatie in sportcafé Zoeterwoude bij v.v. Meerburg.
1 maart:
25 jaar Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) aan de Rijndijk. Vanwege de extreme
kou is deze activiteit naar binnen verplaatst. José Versteegen heeft de opbrengst van
dit feestje aan Fietsmaatjes Zoeterwoude geschonken. En dat heeft zich later in het
jaar herhaald. Verrassend voor ons. HULDE!
7 april:
Deelname aan de informatie- en sportmarkt in de Eendenkooi t.g.v. sportfit testdag
voor inwoners van Zoeterwoude in de leeftijd van 55 -75 jaar.
12 mei:
Lentemarkt op het dorpsplein. Een zonnige dag met vele rondjes “rond de kerk”
waaronder één met de burgemeester.
22 juni:
Site-event tijdens de traditionele rummikub- en klaverjasmiddag voor senioren in de
feesttent van het Dorpsfeest Zoeterwoude.
24 juni:
Deelname aan markt dorpsfeest Zoeterwoude op het feestterrein.
24 juli:
Promotietocht met één van de eerste deelnemers van de Rijndijk. Een activiteit die
wederom door José Versteegen werd georganiseerd voor leden van haar
sportgroepen.
27 oktober: Deelname aan “Veiling met een Missie”. Fietsmaatjes heeft 2 kavels ter beschikking
gesteld.
Als het mogelijk was, zijn wij bezig geweest om onze activiteiten verder te promoten door
het geven van presentaties. Denk dan bijvoorbeeld aan onze aanwezigheid bij de bejaardensoos in
“de Eendenkooi”, de woensdagmorgen sportgroepen in “de Klaverhal” en bij de vrijwilligersavond
van ZVE.
Ultimo januari 2018 zijn wij met onze mooie website www.fietsmaatjeszoeterwoude.nl live gegaan.
De technische voorziening is mogelijk gemaakt door ondersteuning van onze collega’s van
fietsmaatjes LeidenLeiderdorp. De content kwam van onze hand.
Medio begin januari is ook onze prachtige flyer beschikbaar die op vele plaatsen kan worden
uitgedeeld. Van KBO Zoeterwoude kregen wij het aanbod onze flyer in te voegen hun magazine. Van

dit verspreidingskanaal (ruim 300 abonnees in Zoeterwoude) maken wij dankbaar gebruik.
FIETMAATJES EN GASTEN
Vanaf de eerste dag kwamen regelmatig aanmeldingen binnen. Het concept is “zo
aansprekend”, dat horen wij. Een volle of parttime baan, jonge of oude leeftijd en een druk sociaal
leven zijn veelal geen beletsel om zich als Fietsmaatje aan te melden. Het promotiemateriaal en/of
“het zien fietsen” deed z’n werk.
Na aanmelding kreeg het Fietsmaatje een uitgebreide instructie over de werking van de duofiets en
veiligheidsaspecten. Daarna maakten het Fietsmaatje met coördinator Corry een heuse proefrit
over smalle paden en werd de hellingproef gedaan. Wanneer deze proef met goed gevolg werd
doorstaan, kon het begeerde groene vrijwilligerspasje worden overhandigd.
Ons motto: “Samen fietsen en genieten” sloeg aan. Onze gasten, soms gestimuleerd door familie,
begeleiders en/of praktijkondersteuners van huisartsen, meldden zich aan voor het maken van een
proefritje. Enthousiast keerden gasten daarvan terug, veelal omdat zelfstandig fietsen nooit meer
tot de mogelijkheden behoorde. Bewegen en het sociaal kontakt waren belangrijke
drijfveren om een gezellige fietstocht te maken.
Vrijwilligers en Fietsmaatjes werden na een intakegesprek met de coördinator aan elkaar gekoppeld
op basis van een zekere match.
Het resultaat mag er zijn: vanaf eind januari 2018 hebben wij vanuit Emmaus 235 fietsritten
geregistreerd. Daarnaast zijn er vele ritten gemaakt door twee Fietsmaatjes met Emmausbewoners “in de zorg”. Dit werd gerealiseerd door 28 Fietsmaatjes. Hulde aan al die vrijwilligers.
Vanwege ons succes blijkt het noodzakelijk voor het dorp een tweede coördinator te gaan
aanstellen. Inmiddels zijn we sinds eind december daarover met een kandidaat in gesprek.
REALISATIE DOELSTELLING 2: EEN TWEEDE DUOFIETS.
Omdat de duofiets van Emmaus met name wordt ingezet voor Zoeterwoude-dorp, zijn we aan het
werk gegaan om een tweede (eigen) duofiets te verwerven.
Doordat stichting Zorg & Zekerheid volledig achter de doelstelling van het project Fietsmaatjes
staat, heeft Zorg & Zekerheid (ook door de support van Fietsmaatjes Leiden/Leiderdorp) ons
project financieel ondersteund.
Het bedrijf benadrukt dat bewegen hoog in het vaandel staat. De bedrijfsfilosofie is het
klantenbestand gezond te houden. Z&Z doet graag mee om preventieve acties om de lifestyle te
verbeteren.
Medio juli kregen we de financiële toezegging waardoor we aan MAIA Mobiliteit ( Energieweg
Zoeterwoude – Rijndijk) een opdracht konden geven de ons gewenste duofiets te leveren. Bij het
opstellen van de technische specificatie hebben we hulp gehad van “de collega’s uit Leiden en
Teylingen”.
Medio september is de duofiets geleverd en is (tijdelijk) in “Emmaus” gestald. Wellicht heeft u de
blauwe fiets al in het dorp zien rijden, want juist daar wordt duofiets (extra) ingezet. De
uiteindelijke bestemming van de duofiets is: Zoeterwoude- Rijndijk.
In het vroege voorjaar 2019 zullen wij een moment hebben om onze nieuwe duofiets officieel te
presenteren op een locatie aan de Rijndijk. Meer informatie daarover komt nog.

Onze volgende ambitie is: het verkrijgen van een derde fiets in 2019! Het actieplan wordt
begin 2019 afgerond
OVERIGE BESTUURLIJKE ZAKEN
In het verslagjaar heeft nog het volgende gespeeld.
• Doordat (de werkgroep) Fietsmaatjes Zoeterwoude organisatorisch onderdeel deel uitmaakt
van stichting Zoeterwoude Voor Elkaar (ZVE), hebben we frequent deelgenomen aan het
bestuurlijk overleg. Daar waar we gezamenlijk kunnen optrekken, doen we dat. Een
voorbeeld daarvan is: gezamenlijk opstellen van de ons privacyreglement, dat per 25 mei
2018 van kracht is. Daarmee voldoen wij aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
• De website hebben wij frequent geactualiseerd met onze laatste nieuwtjes. De instellingen
van de website zijn aangepast waardoor de pagina nu een SSL-certificaat (beveiliging) heeft.
• Het aantal reserveringen van de duofiets(s) loopt hard op. Telefonische reservering kan
efficiënter. Inmiddels hebben we het besluit genomen de reservering in 2019 te gaan
digitaliseren. In de begroting 2019 is daarvoor een begrotingspost opgenomen.
• Een groot punt van aandacht is geweest: het willen aanstellen van een coördinator
vrijwilligers en gasten voor Zoeterwoude – Rijndijk. Onze actie ten spijt (persoonlijke
benadering, flyers, artikelen in het Leids Nieuwsblad, plaatsing op vacaturesite van IDoe,
facebook en LinkedIn) is dat in 2018 nog niet gelukt.
• Stallingsruimte aan de Rijndijk en op het dorp.
Voor onze fiets in het woongebied Rijndijk hebben wij in dit verslagjaar, ondanks al onze
inspanningen, nog geen geschikte ruimte gevonden. We hebben nog 2 opties.
Hoewel wij wisten dat onze stallingruimte op het dorp een tijdelijke is, kregen we dag voor
Kerst te horen dat deze per direct is opgeheven. We zijn in gesprek over vervanging en
uitbreiding (vanwege mogelijk komst van 3e duofiets) van ruimtes.
• We hebben regelmatig overleg (gehad) met onze collega’s van Fietsmaatjes
Leiden/Leiderdorp over allerlei onderwerpen. Doordat Fietsmaatjes Nederland (een
koepelorganisatie) in oprichting is, hebben we ook regelmatig afstemming. Eén van de
gespreksonderwerpen is: wel/niet daarbij (formeel) aansluiten.
TENSLOTTE
Per 31 december 2018 bestond de werkgroep uit:
• Paul Zwanenburg, op afroep technische adviezen
• Corry Rietdijk, coördinator Fietsmaatjes en Gasten en verzorgt instructies.
• Hans van Polanen, coördinator algemene en bestuurlijke zaken.

