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Van de voorzitter 
Als liefhebber en fanatiek beoefenaar ervaar ik elke dag hoe ontzettend fijn het 

is om een rondje te kunnen fietsen door de bossen, polders, dorpen en de stad 

en hoeveel positieve energie je daarvan krijgt. De wind in je haren voelen, de 

warmte van de zon op je hoofd, even stoppen voor een kopje koffie of thee op 

een terras ……… 

Toen ik begin 2021 door de initiatiefnemers werd gevraagd om mee te helpen 

stichting Fietsmaatjes Oosterhout op de kaart te zetten in mijn gemeente 

voelde ik me vereerd en heb ik hier zonder te twijfelen mee ingestemd.  

Onze missie is om mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen weer in 

staat te stellen om een rondje te fietsen op een duofiets. Samen met een 

vrijwilliger dus het concept verbindt ook nog eens! 

Sinds de oprichting in juni 2021 is er veel belangstelling voor het fietsmaatjes- 

concept. Uiteraard van gasten en vrijwilligers (de fietsmaatjes) maar ook van 

organisaties en betrokkenen die ons financieel hebben gesteund.  

Dit betreft zowel non-profit organisaties als commerciële partijen. Zij hebben 

het mogelijk gemaakt dat de stichting in 2021 drie duofietsen heeft kunnen 

aanschaffen! Voor 2022 is verdere groei voorzien van het aantal fietsen, gasten 

en vrijwilligers en een uitbreiding van Fietsmaatjes Oosterhout binnen de 

gemeente Oosterhout en haar kerkdorpen. 

Ik wil hierbij iedereen die het afgelopen jaar betrokken is geweest bij 

Fietsmaatjes Oosterhout hartelijk bedanken. Door jullie geweldige inzet en 

bijdrage heeft Fietsmaatjes Oosterhout een vliegende start kunnen maken.  

Wij hopen dat de herkenbare blauwe duofietsen een vertrouwd beeld worden 

in Oosterhout en dat we Oosterhouters die het fietsen min of meer vaarwel 

hadden gezegd een herbeleving van het fietsen kunnen bieden! 

 

Paul-Peter Lambooij 

Voorzitter Stichting Fietsmaatjes Oosterhout 
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Start Stichting Fietsmaatjes Oosterhout 
Begin 2021 ontstond bij Margot Pelders en Jeanette in den Kleef het idee om 

iets te gaan doen met duofietsen. Vervolgens werd de gedachte concreet om te 

komen tot de oprichting van een Stichting Fietsmaatjes in de gemeente 

Oosterhout, onder de vleugels van de landelijke Stichting Fietsmaatjes 

Nederland van Tekla Zwinkels en Jan Burgmeijer. 

 

Margot en Jeanette verzamelden een aantal enthousiaste mensen om zich 

heen. Allen liefhebbers van fietsen en dus zeer wel bewust van hoe heerlijk het 

is om te kunnen fietsen en allen meer dan bereid om dit voor iedereen mogelijk 

te maken. 

Het bestuur begon in februari met vergaderen om de oprichting van de 

Stichting Fietsmaatjes mogelijk te maken. In maart werd gestart met de 

trainingen bij Fietsmaatjes Nederland over het opzetten van de organisatie en 

het vinden van benodigde sponsoren en subsidie. 

Weliswaar stonden er in sommige zorgcentra in de gemeente Oosterhout al 

enkele duofietsen die door bewoners gebruikt mochten worden maar het 

bestuur was van mening dat de doelgroep juist veel breder zou moeten zijn dan 

uitsluitend de bewoners van zorgcentra. Er werd daarom in eerste instantie 

gekozen voor het starten met nog thuiswonende gasten die niet meer 

zelfstandig kunnen fietsen. 

In april is Sophie Pelders aan de slag gegaan met het bouwen van de website en 

het aanmaken van de sociale mediakanalen.  

Op 9 juni 2021 passeerde de akte van oprichting van de Stichting bij de notaris 

mr. G.J. Heijkants te Oosterhout (zaaknummer 18765/BPL) en de inschrijving bij 

de Kamer van Koophandel met het KvK nummer 83030824. 

In juli volgden de eerste toezeggingen van sponsoren en subsidie waardoor in 

augustus de 1e fiets kon worden besteld die werd geleverd in oktober.  

Bij de Oosterhoutse Fietsdagen die georganiseerd werden vanaf het 

Floraliaterrein stond Fietsmaatjes Oosterhout met een reclamestand en de 

nieuwe duofiets waardoor vele gasten en vrijwilligers hiermee al kennis konden 

maken. 

Op 4 oktober 2021 werd de Stichting aangemerkt als een algemeen nut 

beogende instelling (ANBI) onder RSIN/fiscaal nummer 8626 98 388.  
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Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig 

voor donateurs. Zij mogen giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van 

de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Inmiddels rijden er, dankzij de vele donateurs en sponsors en subsidie van de 

gemeente Oosterhout, drie duofietsen rond van de Stichting Fietsmaatjes 

Oosterhout. Vanaf eind oktober tot en met december zijn er 27 ritten gereden. 

Dit lijkt weinig maar het tegendeel is waar. Het betrof immers de opstartfase 

maar ook de Coronacrisis en het seizoen (herfst) waren van hierop van invloed. 

Voor de drie duofietsen hebben we enkele stallingsplaatsen kunnen regelen 

zodat we in 2022 een groeispurt kunnen inzetten. Gezien de grote 

belangstelling is de verwachting gerechtvaardigd dat we veel gasten in 2022 

een mooie fietsrit kunnen aanbieden. 

Er fietsen dus al de nodige vrijwilligers met gasten op de duofietsen maar de 

officiële feestelijke start is vanwege de Coronamaatregelen uitgesteld tot de 

lente 2022. Het bestuur zal samen met de vrijwilligers en gasten tijdens de 

Kaaienloop op 7 mei a.s. aan Oosterhout laten zien wat de Stichting 

Fietsmaatjes Oosterhout voor vele inwoners kan betekenen. 

 

Werkwijze 
Wij voelen ons als bestuur verantwoordelijk voor het uitlenen van de fietsen en 

daarmee ook de voor de gezondheid van de deelnemers en de technische staat 

van de fietsen.  

Om verantwoord op pad te kunnen gaan, wordt uitvoerig gekeken naar een 

goede match tussen vrijwilliger en zijn of haar gast. We proberen ervoor te 

zorgen dat onze vrijwilligers zo goed mogelijk rekening kunnen houden met 

eventuele beperkingen van onze gasten. Door onze coördinatoren worden 

zowel met de vrijwilligers als de gasten gesprekken gevoerd en worden er 

proefritten gemaakt. Daarbij staat de veiligheid van zowel de gast als de 

vrijwilliger centraal.  

Wanneer er een match is tussen vrijwilliger en gast kan er gefietst kan worden, 

en haalt de vrijwilliger de fiets op bij de stallingsplaats. De gast is ook bij de 

stallingsplaats of wordt opgehaald.  De reserveringen en betalingen van de 

fietsritten lopen via het planningsprogramma SamenFietsen. 
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Bestuurlijk overleg 
In 2021 werd door het bestuur vergaderd op 9 februari, 8 maart, 18 maart,        

6 april, 20 april, 11 mei, 25 mei, 8 juni, 8 juli, 5 augustus, 19 augustus,                

20 september, 5 oktober, 21 oktober, 18 november, 2 december en                  

16 december. Deze vergaderingen vonden deels plaats bij de bestuursleden 

thuis en deels via Teams of Google Meet. Er wordt een standaard agenda 

gevolgd waarmee alle facetten van Fietsmaatjes worden besproken en 

gemonitord. D.w.z. de gasten en vrijwilligers, financiën, sponsoren, PR & 

communicatie, technisch beheer, etc. 

 

Opleiding & training 
Door leden van het bestuur werden in maart, april, augustus en september 

diverse cursussen gevolgd bij Fietsmaatjes Nederland. Daarin werden 

verschillende onderwerpen behandeld. De rollen van de bestuursleden werden 

uitgebreid besproken maar ook bijvoorbeeld mogelijke fondsen en sponsoren 

en hoe om te gaan met gasten en vrijwilligers. 

 

Publiciteit 
In het jaar 2021 hebben we Fietsmaatjes Oosterhout op verschillende 

manieren gepromoot, o.a. door: 

• Het opzetten van de website en sociale media-accounts voor 

Fietsmaatjes Oosterhout; 

• Aanwezig te zijn bij de Oosterhoutse Fietsdagen; 

• Meerdere artikelen te laten plaatsen in regionale en plaatselijke 

dagbladen; 

• Het verspreiden van flyers; 

• In gesprek te gaan met het college van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Oosterhout; 

• In gesprek te gaan met divers welzijnsorganisaties in Oosterhout zoals 

Moove, Surplus Maatschappelijk werk, Ouderenplatform Oosterhout, 

Zorroo huisartsen, etc. 

• Presentaties te houden bij serviceclubs. 
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Financieel overzicht 2021 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de opbrengsten en kosten in 2021. 

 

 

Contactgegevens 
Stichting Fietsmaatjes Oosterhout. 

Marinus de Jongstraat 5 

4904 PK Oosterhout 

06 19131018 

Email: info@fietsmaatjesoosterhout.nl 

Website: www.fietsmaatjesoosterhout.nl 

 

Sponsoren en donateurs 
De volgende organisaties hebben Fietsmaatjes Oosterhout (financieel) 

gesteund in 2021: 

• Brus Holding Europe 

• TotalPrint 

• Notariaat Heijkants 

• Caritas Oosterhout 

• Dutch Estate Rental Group 

• Bowmer & Nuiten Advocaten 

• Lonkend Perspectief 

• TBS De Buck BB 

• Trommelen Fietsen 

http://www.fietsmaatjesoosterhout.nl/
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• Rietveld Holding bv 

• Solmonte BV 

• Wikibase Solutions BV 

• Wetzels BV 

• BredaBest 

• Gemeente Oosterhout 

Alsmede een aantal sponsoren die anoniem wensen te blijven. 

 

Samenstelling bestuur Fietsmaatjes Oosterhout 
In 2021 bestond het bestuur uit onderstaande personen en functies. 

 

Paul-Peter Lambooij Voorzitter 

Henriëtte Verkooijen  Penningmeester 

Julia Folmer Secretaris 
Margot Pelders Coördinator 

Jeanette In den Kleef Coördinator 
Anne-Marie van ’t Veer Coördinator, vertrouwenspersoon, redactielid 

website & fondsenwerving 
Sophie Pelders PR en Communicatie 

 

Vaststelling jaarverslag 2021 
In de bestuursvergadering van 9 juni 2022 heeft het bestuur van de Stichting 

Fietsmaatjes Oosterhout het jaarverslag vastgesteld. 

 

 

 

 

 


