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Jaarverslag 2020 

 

 

 

Jaarverslag 

Dit is het jaarverslag van de stichting Fietsmaatjes Leerdam over haar eerste volledige 
boekjaar: 2020. We liggen ondanks de coronacrisis goed op koers. Dit jaarverslag wil 
inzicht geven in de werkzaamheden en ontwikkelingen van Fietsmaatjes Leerdam in 
2020. Ook maakt een financiële paragraaf onderdeel uit van dit jaarverslag. 
Het achterliggende jaar is i.v.m corona een bijzonder jaar geweest. We hebben drie 

maanden niet kunnen fietsen. Nadat we de Duofietsen en de stalling coronaproof 

hadden gemaakt, konden we gelukkig weer opstarten. 

Het penningmeesterschap is beleidsmatig uitgevoerd door Berry Verwijmeren en 

administratief door Bets Vendelbosch.  

 

Start van het initiatief 

Het ontstaan van de stichting was een initiatief van Gehandicapten Platform Leerdam. 
Twee leden van het GPL volgens ons nog trouw. Een stichtingsbestuur zorgt voor 
continuïteit van dit initiatief.  
 

Sponsoren 

Van diverse sponsoren hebben wij gelden ontvangen. Dit jaar 
zijn we ondersteund door lokale organisaties, de gemeenten n 
enkele persoonlijke bijdragen. We zijn iedereen daarvoor zeer 
erkentelijk. De Lions Leerdam hebben ons in 2020 een Duofiets 
geschonken. Fietshandel Den Breejen sponsort ons d.m.v. het 
onderhouden van de fietsen. Print Pro ondersteunt ons met het 
drukwerk. De gemeente Vijfheerenlanden ondersteunt ons met 
een subsidie voor de kosten van de stalling.  

 

Oranjefonds 

Het oranjefonds heeft tot op heden het laatste deel van de toegezegde sponsorbijdrage 
van € 3.750 nog niet uitbetaald. We hebben hiervoor een extra onderbouwing 
aangeleverd. We wachten nog op antwoord van dit fonds.  
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Vrienden van… 

De sponsorgroep heeft alles geregeld wat samenhangt met de 

oprichting van de actie  “Vrienden van Fietsmaatjes Leerdam”  

via Folders voor eenmalige of structurele ondersteuning van 

fietsmaatjes. Eind 2020 hebben we (slechts) vier vrienden. 

Natuurlijk hopen we er in 2021 nog velen aan toe te kunnen 

voegen.  

 

Stalling 

We hebben een bedrag uitgegeven om de stalling gebruiksklaar te maken. De stalling is 
in 2020 na goed overleg met Avres door ons in gebruik genomen. We betalen daarvoor 
een marktconforme-huurprijs van € 1200 per jaar. Het contract heeft een looptijd van 1 
jaar met een stilzwijgende verlenging.  
 

Samenfietsen 

“Samenfietsen” is ons one-line-registratiesysteem voor ritten op onze DUOfiets. Het 
systeem is uitgebreid getest. Er zijn beschrijvingen voor de organisatie, de gast en de 
vrijwilliger om met het systeem te kunnen werken. Met ingang van 1 juli 2020 zijn we 
volledig effectief gebruik gaan maken van het systeem.  
 

Gasten en Vrijwilligers 
 

Onze coördinatoren gasten en vrijwilligers hebben zich afgelopen jaar ingezet om alle 
gasten en vrijwilligers het fietsen met onze DUOfiets te laten ervaren. We hebben 
ongeveer 15 gasten waarvan 10 actief participeren en ongeveer 25 vrijwiligers.  
Omdat er o.i. nog onvoldoende wordt gefietst, hebben we diverse acties opgezet om 
zichtbaarder te worden in de samenleving. We hebben flyers huis aan huis bezorgd en 
een groot aantal maatschappelijke organisaties benaderd. We mochten daarbij rekenen 
op voldoende steun en draagvlak voor onze werkzaamheden. 
De invoering van een verplichte eigen bijdrage van € 3 per rit kende aanvankelijk enige 
weerstand. Ook de inning van de bijdrage verloopt na een enigszins moeizame aanloop 
nu voorspoedig.  
                                                                                                                                                          

We zijn trots op onze vrijwilligers. Zij zetten zich belangeloos in voor onze 
gasten die daarbij op prettige wijze buiten kunnen bewegen. Fietsmaatjes 
Leerdam heeft haar erkentelijkheid laten blijken met een passend cadeautje 
aan het einde van 2020.  
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Communicatie 
 
Website 
Het afgelopen jaar hebben we een eigen website ontwikkeld via een eenvoudig 
toegankelijk software pakket. We hebben na evaluatie besloten de website in 2021 te 
gaan professionaliseren. We krijgen hiervoor naast een vrijwilliger uit ons midden ook 
externe ondersteuning. 
 
Nieuwsbrief 
De intentie is 4x per jaar een nieuwsbrief uit te geven. Vanwege de coronacrisis hebben 
we in 2020 zes nieuwsbrieven verspreid omdat het contact met gasten en vrijwilligers te 
borgen. Met de nieuwsbrief houden wij ook alle geïnteresseerden en sponsoren op de 
hoogte van de ontwikkelingen.  
 
Facebook 
Naast de nieuwsbrief maken we ook gebruik van facebook om te communiceren over 
acties en zaken rond fietsmaatjes Leerdam. We zullen facebook komend ja frequenter 
gaan gebruiken voor promotie en werving.  
 
Pers 
We verspreiden zelf zoveel mogelijk belangrijke persberichten. In 2020 hebben een 
goede PR gehad in het huis-aan-huisblad Het Kontakt. Ook de stichting Samendoen 
plaats onze berichten, mits wij die doorsturen, op hun website en plaatst berichten in 
hun nieuwsbrieven.  
 
Film 
We hebben in 2020 een promotiefilm kunnen maken om Fietsmaatjes Leerdam beter te 
kunnen presentere en ons doel goed en toegankelijk voor het voetlicht te brengen. We 
zijn daarbij veel dank verschuldigd aan Paul Scheepmaker en Pieter Danz die deze 
promotiefilm geheel belangeloos hebben gemaakt. 
 
Folders 
We hebben promotiefolders en flyers ontwikkeld. We hebben deze huis aan huis 
verspreid op locaties waar veel mensen wonen die tot onze doelgroep behoren.  
 
Verzorgingshuizen 
We proberen een goed contact te onderhouden met de verzorgings- en verpleeghuizen. 
De deelname vanuit deze huizen blijft echter achter. We investeren nu in een 
verzorgingshuis door intensief te overleggen met de bewegingscoach en de activiteiten 
coördinatoren. Dit heeft geleid tot succes.  
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Financieel jaarverslag 2020 

Het financieel jaarverslag over 2020 laat zien dat Fietsmaatjes Leerdam financieel 
gezond is.  

1. We bouwen een voorziening op voor de vervanging van onze Duofietsen in 2026. 
Jaarlijks betekent dit een voorziening van 4000 euro. Ultimo 2021 hebben we een 
voorziening van € 8000.  

2. De jaarlijkse exploitatie is te royaal en te omvangrijk in relatie tot de inkomsten. 
Een belangrijk onderdeel vormen de exploitatielasten voor de stalling en de 
kosten voor promotie. We steven in 2021 naar een structurele en substantiële 
subsidie.  

3. De bijdrage van onze gasten is in juli 2020 gestart en verloopt naar wens. 
4. In 2020 hebben fondsen en subsidies van de gemeente Vijfheerenlanden, de 

Lions en persoonlijk schenkingen bijgedragen aan de inkomsten van onze 
stichting. 

5. Fietsmaatjes Leerdam werkt intern met een financieel dashboard om daarmee de 
finaciele situatie te bewaken.  

 

Financiële rapportage Fietsmaatjes Leerdam
EXPLOITATIE BALANS OPERATIONEEL 

INKOMSTEN 13.390,69€                   RESERVE 21.976,96€    2.037,30€      

UITGAVEN -18.810,11€                 VOORZIENING 4.000,00€      -3.456,72€     

RESULTAAT -5.419,42€                    TOTAAL 25.976,96€    -1.419,42€     

EXPLOTATIE INKOMSTEN realisatie begroot saldo BALANS

8000 Vaste opbrengsten 303,00 600,00 -297,00 activa passiva

8010 Donaties 13.087,69 10.000,00 3.087,69 materiele activa eigen vermogen

Totaal 13.390,69€             5.300,00€      2.790,69€      1010 fiets 4.000,00€      500 kapitaal 25.976,96€    

1011 Overig activa -€                

EXPLOTATIE UITGAVE realisatie begroot saldo vlottende activa -€                nog te betalen

4000 Operationele kosten 2.374,08€               1.800,00€      574,08€          Liquidemiddelen stalling 0,00

4010 Promotie 965,68€                  1.600,00€      -634,32€        1000 bank 21.976,96€    vreemd vermogen

4020 Fietmaatjes Nederland 116,96€                  200,00€          -83,04€           Totaal 21.976,96€    25.976,96€    

4400 Afschrijving 11.353,39€             -€                11.353,39€    

4500 Voorziening 4.000,00€               6.500,00€      -2.500,00€     

4700 Onvoorzien -€                         500,00€          -500,00€        

Totaal 18.810,11€             10.600,00€    8.210,11€      

SPONSORING realisatie begroot saldo

2019 47.100,00€                   30.850,00€             16.250,00€    

2020 13.087,69€                   10.000,00€             3.087,69€      

HIGHLIGHTS

Inkomsten Vaste opbrengsten Bijdrage gasten 303,00€          

Uitgave Drukkosten Flyers e.d.  423,59€          

Promotie Doppers&representatiePrototie totaal 841,23€          

TOELICHTING OP VERLIES- EN WINSTREKENING

Voorziening fietsen

Drukkosten

Bijdrage gasten

Binding vrijwilligers Aanschaf 30 dopperflessen voor iedereen 

die bijdraagt aan Fietsmaatjes Leerdam. 
374,25€          

Voor 2020 begroot € 75 en nu reeds 

uitgegeven € 423,59 i.v.m. promotie 

De bijdrage van gasten is tot op heden 

iets beperkter vanwege de coronacrisis. 

t/m 4° KWARTAAL 2020

We willen per fiets per jaar in een periode 

van zes jaar € 2000 voorzien.
-4.000,00€     

-423,59€        

303,00€          
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KASCONTROLECOMMISSIE 

2 0 2 0 

V e r k l a r i n g 

           
Ondergetekenden, leden van de kascontrolecommissie van Fietsmaatje Leerdam verklaren hierbij:  
       

a) de inkomsten en uitgaven over de periode 1-1-2020 t/m 31-12-2020 te hebben gecontroleerd, 
alsmede alle daarbij behorende onderbouwende documenten te hebben beoordeeld op juistheid en 
volledigheid en akkoord te hebben bevonden, 
 

b) te hebben vastgesteld dat de saldi op de eerste en de laatste kas- en bankafschriften 
overeenstemmen met de op de balans vermelde bedragen,      
   

c) Dit zo zijnde zal de kascontrolecommissie het bestuur verzoeken de penningmeester décharge te 
verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de betrokken periode.  
 
 

Plaats: Leerdam     Datum: 28-05-2021    
           

 
      
 

 



 
 

6 
 

   

 


