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Jaarplan 2019 Fietsmaatjes Zoeterwoude 
 

1.Doelstelling algemeen 
Mogelijk maken dat onze gasten die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen kunnen fietsen 

met een fietsmaatje op een duo fiets. Wij realiseren dat door inwoners  Zoeterwoude die nog graag fietsen, 

maar dat zelfstandig niet meer kunnen, fietstochten van circa 1-3 uur aan te bieden op een duo-fiets met 

elektrische trapondersteuning. Zij kunnen zelf meetrappen en zitten naast een vrijwilliger (Fietsmaatje) die 

trapt en stuurt. Met deze (mogelijk wekelijkse of 2-wekelijkse) fietstochten wordt het isolement van de gast 

doorbroken, komen de gasten op een gezellige manier fysiek in beweging en ontstaan er unieke sociale 

contacten tussen enthousiaste Fietsmaatjes en onze minder mobiele en/of minder vitale gasten. 

 

2. Kernwaarden 
Plezier, sociaal, betrokken en professioneel (met de Zoeterwoudse maat). 

3. Motto 
Samen fietsen en genieten! 

4. Doelststellingen 2019 
1.  Derde duofiets verwerven. 

2. Organisatie verder versterken en uitbouwen. 

4.1. Derde duofiets verwerven 
Onze groei(ambitie)  brengt met zich mee dat wij in 2019 een derde duofiets gaan aanschaffen. Daarvoor 

zullen wij weer aan fondswerving doen. Als het benodigde budget beschikbaar is, zal de daadwerkelijke 

opdracht voor levering van een duofiets worden gedaan. 

Doelstelling 2019: uiterlijk medio het jaar opdracht tot levering van duofiets doen. 

 4.2 Organisatie verder versterken en uitbouwen 
Op basis van onze ervaringen in 2018  gaan we de organisatie verder versterken en - daar waar nodig- 

professionaliseren maar wel met Zoeterwoudse maat. 

We ondernemen het hierna volgende. 
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4.2.1. het aanstellen van twee coördinatoren 

Bij de start van het project hebben wij besloten tenminste twee coördinatoren te willen hebben. Eén voor 

het dorp en een tweede voor de woonkern Rijndijk. Corry is vanaf het begin actief voor met name het dorp. 

Incidenteel springt zij bij voor de Rijndijk.  

Hoewel wij in 2018 gestart zijn met het werven van een coördinator voor de Rijndijk, zijn wij er helaas nog 

niet in geslaagd er één aan te stellen.  

Doelstelling 2019: uiterlijk 1 juni gerealiseerd. 

Vanwege het enorme succes aan fietsritten vanuit het dorp, wordt de huidige coördinator teveel belast. 

Tevens willen wij een vervangingsscenario waardoor wij continuïteit van activiteiten kunnen borgen. Een 

tweede coördinator is dringend gewenst.  

Doelstelling: 1e kwartaal 2019 gerealiseerd. 

4.2.2. Stallingsruimten  
a. Sinds september 2018 beschikt Fietsmaatjes Zoeterwoude  over een tweede (eigen) duofiets. Deze fiets is 

in principe beschikbaar voor de Rijndijk. Een stallingsruimte in òf rond de Rijndijk is, ondanks onze eigen 

inspanningen, nog niet gerealiseerd. We gaan onverdroten  door. Begin 2019 hebben we nog twee opties. 

Doelstelling 2019:  voor 1 april stallingsruimte Rijndijk gerealiseerd. 

 

b. Eind december 2018 kregen wij van Wijdezorg te horen dat onze stallingsruimte, een garagebox, vanwege 

een geplande afbraak per direct ontruimd is. De zwarte duofiets (eigendom van “Emmaus”) krijgt een eigen 

stallingsruimte in/rond “Emmaus”. 

Mede door uitbreiding van onze activiteiten èn onze ambitie om een derde fiets te kopen, zijn wij naarstig op 

zoek naar een tweede stallingsruimte in (de kern van) het dorp. Actie loopt. 

Met uitbreiding van stalling is in begroting 2019 rekening gehouden. 

Doelstelling: 1e kwartaal 2019 gerealiseerd, 

4.2.3. Digitaal agendasysteem 
Het aantal reserveringen van de duofiets(en) loopt hard op. Als ook de reservering van de duofiets voor de 

Rijndijk gaat oplopen, is een telefonische reservering (in de papieren) agenda van “Emmaus” niet werkbaar 

meer. Uit efficiency overwegingen gaan wij een digitaal systeem voor reservering introduceren. De 

reservering kan met een gemakkelijke handeling door het Fietsmaatje via “een link” op onze website worden 

gedaan. Er zijn inmiddels 2 beproefde systemen: Leiden/Leiderdorp en FietsmaatjesNL. Wij gaan daar een 

keuze uit maken. 

Met een aankoop van een digitaal systeem is in de begroting 2019 rekening gehouden.  

Doelstelling: mei 2019 gerealiseerd. 

4.2.4. Bijeenkomst Fietsmaatjes 
Wij koesteren onze Fietsmaatjes. Zij zijn  de “ogen en oren” van onze organisatie. Daarom betrekken wij 

graag hun oordeel over allerhande zaken in ons te voeren beleid. 
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Om onze waardering voor hun inzet uit te spreken en ervaringen met elkaar te delen gaan we een gezellige 

bijeenkomst organiseren. Mogelijk kan deze activiteit worden gecombineerd met een instructiebijeenkomst 

over het digitale agendasysteem. 

Doelstelling realisatie: mei 2019. 

4.2.5. Promotie 
We zullen blijvend promotie maken voor het concept van Fietsmaatjes Zoeterwoude. In het eerste halfjaar 

zullen we daarbij de focus leggen op de woonkern Rijndijk. Zowel de aanmelding van Fietsmaatjes als van 

Gasten van de Rijndijk blijft ver achter op de aantallen in het dorp. Sterker nog, vanuit de Rijndijk hebben we 

voor beide categorieën slechts een enkele inschrijving. Onze aanwezigheid (met duofiets) bij allerlei 

evenementen en/of activiteiten is gewenst. 

Sociale media (zoals facebook en twitter) en Internet (website) zijn ondersteunend. We beschikken over 

dergelijke accounts. 

Flyers èn affiches zijn beschikbaar en worden op alle mogelijke plaatsen, waar publiek komt, opgehangen. 

Onderzocht wordt of flyers ook kunnen worden ingevouwen in bladen en magazines. 

Ook houden we activiteitenkalenders in de gemeente Zoeterwoude voortdurend in de gaten. Zonder op dit 

moment compleet te kunnen zijn, reserveren  wij  de volgende data: 

15 april: officiële ingebruikname duofiets aan de Rijndijk met persmoment. 

11 mei: voorjaarsmarkt dorpsplein. 

21 - 23 juni: dorpsfeest. 

Doelstelling van algehele promotie: Verdubbeling van het aantal Fietsmaatjes en Gasten t.o.v. 2018. 

 

4.2.6 Samenwerking 
In veel gemeenten wordt het succes èn de potentie van Fietsmaatjes gezien. Er zijn inmiddels meerdere 

lokale organisaties en er is een landelijke organisatie (FietsmaatjesNL) opgezet. Met behoud van eigen 

identiteit willen wij graag met deze organisaties samenwerken. We doen nu al veel samen met Fietsmaatjes 

LeidenLeiderdorp. 

Doelstelling 2019: Goed organiseren van samenwerking en kennisdeling. Tevens inkoopvoordelen behalen, 

bv. digitaal roostersysteem en duofiets 

Tenslotte 
We hebben een grote ambitie en uitdagende doelstellingen.  Dat gaat door een kleine werkgroep 

gerealiseerd worden. Wij zijn het ons bewust.  Dus: slim organiseren. Met hulp/inzet van anderen? 
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