Fietsmaatjes Gelderse Vallei
Samen fietsen, plezier voor twee!

Jaarverslag 2017

Juni 2018

Voorwoord
Beste lezer,
Voor jullie ligt het allereerste jaarverslag van Stichting Fietsmaatjes Gelderse Vallei over 2017. En
daar zijn we best trots op! Sinds de oprichting in februari 2017 is er veel gebeurd.
Met de verstrekte informatie hopen we een goed beeld te geven van de diverse initiatieven en
activiteiten die Fietsmaatjes in 2017 heeft ondernomen om vorm en inhoud te geven aan het doel
van de stichting.
In dit verslag wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste initiatieven en activiteiten.

De paden op, de lanen in!
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1. Doelstelling, missie & visie Fietsmaatjes Gelderse Vallei
1.1 Doelstelling
De Stichting Fietsmaatjes Gelderse Vallei heeft als doelstelling mensen die nog graag willen
fietsen, maar dat zelfstandig niet meer kunnen (deelnemers), fietstochten aan te bieden op een
duofiets met een vrijwilliger (fietsmaatje).

1.2 Missie
Fietsmaatjes Gelderse Vallei brengt vrijwilligers en deelnemers bij elkaar die samen fietsen op een
duofiets. De stichting heeft de ambitie om het gebruik van de duofietsen in de Gelderse Vallei te
bevorderen en te zorgen voor een enthousiast en deskundig team van vrijwilligers. Daarbij willen
we de organisatie van het plannen van de ritten vergemakkelijken.
Eind 2017 heeft de stichting twee duofietsen. Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met
organisaties die een duofiets ter beschikking hebben en deze graag optimaal willen (laten)
gebruiken.

1.3 Visie
Fietsmaatjes Gelderse Vallei streeft ernaar met haar inzet het welzijn van mensen die niet (meer)
zelfstandig kunnen fietsen te bevorderen. En door het fietsen een positieve bijdrage te leveren aan
de gezondheid van de deelnemer.
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2. Algemene informatie over Fietsmaatjes Gelderse Vallei
Sinds februari 2017 is de organisatie officieel een stichting met de naam Fietsmaatjes Gelderse
Vallei. Een stichting met een lokale maatschappelijke doelstelling, zonder winstoogmerk en zonder
betaald personeel. De stichting heeft de ANBI-status. De ‘spelers’ die een bijdrage leveren aan het
realiseren van de doelstelling van Fietsmaatjes zijn:

2.1 Bestuur
Het bestuur heef de volgende taken:
• Verdere concretisering van de doelstelling;
• Vaststellen en ontwikkelen van beleid en het uitoefenen van het toezicht hierop;
• Uitwerken financiële en organisatorische aspecten (planningssysteem, werven donateurs,
sponsoren);
• Opstellen communicatiebeleid (website, sponsoring, communicatie met de media en met
potentiële sponsoren);
• Het zoeken naar en onderhouden van (nieuwe) contacten die in organisatorische en/of financiële
zin een bijdrage willen leveren aan het realiseren van de doelstelling van Fietsmaatjes.
Vooralsnog verzorgt het bestuur de taken van de coördinator in Bennekom. De werkwijze en
taakverdeling van de coördinatoren kristalliseren in 2017 verder uit. Het bestuur vergadert
ongeveer één keer in de twee maanden.
De bestuursleden d.d. maart 2017 zijn:
Tjitze Smit (voorzitter)
Heidi Kuin (secretaris )
Martin Rijnbende (penningmeester)
Sebastiaan van Dijk (algemeen lid)
Anja Kroodsma (algemeen lid)

2.2 Coördinatoren
Een coördinator houdt zich bezig met het verder ontwikkelen van Fietsmaatjes Gelderse Vallei in
een van de kerndorpen. Samen met eventueel andere coördinatoren en bestuursleden. Ook het
werven en/of voeren van kennismakingsgesprekken hoort/horen bij het takenpakket van de
coördinator. Verder onderhoudt de coördinator het contact met de deelnemers en de vrijwilligers.
Ook is hij/zij verantwoordelijk voor het gebruik van een (bepaalde) duofiets.

2.3 Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn mensen die zelf graag fietsen, die net met pensioen zijn, of mensen die zich
maatschappelijk nuttig willen maken.

2.4 Deelnemers
Deelnemers zijn ouderen die niet meer zelfstandig durven of kunnen fietsen, mensen met nietaangeboren hersenletsel, visueel gehandicapten, mensen met een andere fysieke beperking of
mensen met (beginnende) dementie.

2.5 Stagiaires
Stagiair(e)s ondersteunen Fietsmaatjes Gelderse Vallei daar waar nodig en doen onderzoek naar
verbeterpunten.
Vrijwilligers en bestuur (aansprakelijkheid) zijn via Malkander bij AON verzekerd.
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3. Terugblik en evaluatie Fietsmaatjes Gelderse Vallei
Het jaar 2017 staat in het teken van opstarten en ervaring opdoen, te beginnen in het dorp
Bennekom. Gestart wordt met de duofiets van Hersenletsel on Tour. Deze organisatie stelt hun
duofiets beschikbaar voor Fietsmaatjes.
In 2017 is Fietsmaatjes gestart met:
• Het werven en opbouwen van een team van vrijwilligers in Bennekom;
• Het werven van deelnemers en promoten van het gebruik van de duofiets van Hersenletsel on
Tour en/of andere beschikbare fietsen;
• Het verkennen van de mogelijkheden voor samenwerking met andere beheerders van een
duofiets in Bennekom, zoals bijvoorbeeld Opella en de afdeling Bennekom van de Zonnebloem;
• Het ontwikkelen van materialen (deelnemerskaart, rittenkaart, flyers, nieuwsbrief) en de website;
• Zorgen voor goede communicatie en ontwikkelen van een ondersteunend online
planningssysteem voor de fietsritten;
• Indien mogelijk al starten met het uitbreiden van de activiteiten in overige dorpen in de Gelderse
Vallei (Ede, Wageningen);
• Samenwerken met andere stichtingen in het land die hetzelfde doel hebben.

3.1 Het werven van
• vrijwilligers
Begin december 2016 is bij de Dickens Fair in Bennekom de eerste bekendheid gegeven aan
Fietsmaatjes, dus al voordat de stichting officieel was opgericht. Het doel was genereren van
naamsbekendheid en het werven van vrijwilligers. Dit was zeer succesvol. Daarna hebben zich via
mond-tot-mond-reclame, een artikel in de Gelderlander en in de plaatselijke kranten meerdere
vrijwilligers aangemeld.
Het afgelopen jaar hebben wij tweemaal een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Één aan het
begin van het jaar (14 januari) en één in het najaar (23 september). Deze bijeenkomsten werden
zeer gewaardeerd. Het doel van de bijeenkomsten is - naast versterking van ‘het groepsgevoel’ vrijwilligers informeren en ervaringen uitwisselen. Eind 2017 staan er ruim vijftig vrijwilligers
ingeschreven bij Fietsmaatjes.

• deelnemers
Ook deelnemers meldden zich spontaan aan. Zij horen het van anderen, van de casemanager
dementie of lezen het in de krant. Door het organiseren van koffie-ochtenden met een proefritje op
de duofiets, zoals bijvoorbeeld in De Aleidahof in Bennekom enthousiasmeren we bewoners om
ook deelnemer te worden bij Fietsmaatjes. Eind 2017 telt Fietsmaatjes ruim dertig deelnemers.

3.2 Duofiets
• Duofietsen
Gestart wordt met de duofiets van Hersenletsel on tour. Goed nieuws ontvingen we van Icare en
Malkander dat zij ons zes oude duofietsen wilden schenken om te verkopen en/of op te knappen
en in te zetten voor Fietsmaatjes. Vier van de zes fietsen zijn verkocht en leverde Fietsmaatjes
€7.900,- op om de eerste van de twee overgebleven duofietsen op te knappen. Eind 2017 reden
er twee duofietsen rond in Bennekom.
• Stalling
Een stalling wordt gevonden bij de Siza-groep aan de Schoolstraat in Bennekom. Een mooie
centrale plek. Met Siza worden afspraken gemaakt over het gebruik van de fiets. Procedure
rondom ophalen fietssleutel, opladen accu en gebruik duofiets door bewoners van de Schoolstraat.
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• Pech, verzekering,…
De fietsen hebben een pechhulptas met daarin een EHBO-tasje en de calamiteitenprocedure. In
deze procedure staat wat de vrijwilliger moet doen als er iets gebeurt met de deelnemer. Ook zijn
de fietsen (voor vijf jaar) verzekerd bij ENRA voor pechhulp.

3.3 Communicatie
Fietsmaatjes heeft direct aan het begin van haar bestaan een logo ontwikkeld. Een fris logo in
twee kleuren die terugkomen in andere communicatie-uitingen. Het logo heeft een duofiets als
beeldmerk in combinatie met het woordmerk ‘Fietsmaatjes Gelderse Vallei’. Een herkenbaar logo
als basis van onze huisstijl. Dit logo wordt ook gebruikt voor Fietsmaatjes die horen bij
Fietsmaatjes Gelderse Vallei, maar dan ‘Fietsmaatjes’ met de naam van de dorpskern als
Fietsmaatjes Bennekom.
Fietsmaatjes gebruikt de volgende communicatiemiddelen:
• Flyers en posters
Flyers en posters zijn ontwikkeld met als doel het werven van vrijwilligers en deelnemers voor
Fietsmaatjes. Deze worden uitgereikt bijvoorbeeld tijdens acties. Op verschillende plekken in
Bennekom, als bij het Zorgcentrum zijn de flyers terug te vinden.
• Website
Er is een algemene website www.fietsmaatjesgeldersevallei.nl. Daarnaast wordt er voor iedere
dorpskern een eigen website ontwikkeld, zodra Fietsmaatjes daar start. In 2017 is alleen
bennekom.fietsmaatjesgeldersevallei.nl actief, omdat we in Bennekom zijn gestart. Hierop kunnen
belangstellenden zich aanmelden als deelnemer, vrijwilliger en/of als sponsor. Ook kunnen
bezoekers op de website zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
• Facebook
Op https://www.facebook.com/fietsmaatjesgeldersevallei/ kunnen mensen ons volgen. Nieuws,
activiteiten en bijzonderheden worden hier vermeld.
• Nieuwsbrief
Met de nieuwsbrief (gemaakt met MailChimp) zijn we gestart in mei 2017. Dit is een ‘Gelderse
Vallei’ nieuwsbrief waarmee we deelnemers, vrijwilligers en het netwerk van Fietsmaatjes op de
hoogte houden van waar we in de regio mee bezig zijn en wat ons bezighoudt. Via deze weg delen
we zaken die belangrijk, grappig, informatief of gewoon het vermelden waard zijn. De nieuwsbrief
verschijnt ongeveer twee maandelijks.
• Vrijwilligersbijeenkomsten
Als Fietsmaatjes vinden wij het belangrijk om ervaringen uit te wisselen en vrijwilligers te
informeren over lopende bestuursactiviteiten. Graag willen wij dat onze vrijwilligers zich betrokken
voelen bij en enthousiast zijn over Fietsmaatjes. Belangrijk daarbij is de versterking van het
‘groepsgevoel’. Daarom organiseren wij bijeenkomsten voor onze vrijwilligers. In 2017 was dit op
zaterdag 14 januari en in het najaar op 23 september. Deze bijeenkomsten werden zeer
gewaardeerd.
• Magneetbordjes fiets
Voor de herkenbaarheid hebben de duofietsen van Fietsmaatjes magneetborden voor en achter op
de fiets.
• Mailings
Via mailings worden vrijwilligers en deelnemers geïnformeerd over, of uitgenodigd voor
(bijzondere) activiteiten die op op de agenda staan, als vrijwilligersbijeenkomsten, sponsoracties.
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• Pers
Fietsmaatjes Gelderse Vallei heeft in 2017 een aantal keren de pers gehaald. Zo heeft de krant De
Gelderlander in januari een groot artikel Voor wie wil fietsen, maar dat niet kan gepubliceerd. Ook
online is door De Gelderlander een bericht gepubliceerd. Naar aanleiding van de officiële
oprichting in februari besteedde Het Bennekoms Nieuwsblad ook aandacht aan Fietsmaatjes.
Daarnaast genereerden lokale acties, als de AH-actie en de actie ‘Lidl helpt lokaal’ free publicity. In
het najaarsnummer van de dorpsglossy Benn. stond een foto van Fietsmaatjes met een van onze
fietsmaatjes op de duofiets bij Hoekelum. Aandacht in de pers betekent bekendheid geven aan
Fietsmaatjes in de regio.

3.4 Materialen
• Planningssysteem SamenFietsen
SamenFietsen is een online platform waarop deelnemers, vrijwilligers, aanbieders van duofietsen
en donateurs - na ingelogd te zijn - elkaar ‘ontmoeten’ en afspraken in een agenda kunnen maken
om samen te fietsen. Ook is er een ‘smoelenboek’ (achter de inlog) waardoor mensen
‘zichtbaarder’ worden voor elkaar. Dit platform wordt (verder) ontwikkeld. Tot dan wordt
gebruikgemaakt van Google-agenda.
• Rittenkaarten
Deelnemers kopen een rittenkaart met vijf ritten à €3,- per rit. De ritten worden per keer
afgetekend door het fietsmaatje. Via de verkoop van rittenkaarten is er in 2017 €746,binnengekomen.
• Vrijwilligerspas
Vrijwilligers krijgen na aanmelding een pas. Hierop staan naam en telefoonnummer. Wanneer een
vrijwilliger gaat fietsen wordt deze pas afgegeven op de locatie waar de fiets staat. Na afgifte
ontvangt de vrijwilliger de fietssleutel.
• Deelnemerskaart
Deelnemers ontvangen na aanmelding een deelnemerskaart. Op deze kaart staan naam, adres,
telefoonnummer van de deelnemer. Maar ook naam van contactpersoon met telefoonnummer en
eventueel aanvullende informatie. Deze kaart is in het bezit van de deelnemer en dient elke fietsrit
te worden meegenomen.

3.5 Donaties en sponsoring
Donaties en sponsoring is voor Fietsmaatjes naast de verkoop van rittenkaarten een belangrijke
inkomstenbron. Vorig jaar is met donaties en sponsoring ruim negenduizend euro (€9.444,92)
binnengehaald. Zowel de Hervormde als de Gereformeerde Kerk in Bennekom hebben
Fietsmaatjes financieel gesteund met elk €250,-. Rotary Bennekom heeft Fietsmaatjes €250,geschonken. Donaties kwamen binnen van vrienden, familie en anderen die Fietsmaatjes een
warm hart toedragen. Als ‘vriend’ steun je Fietsmaatjes met een eenmalige gift of voor een bepaald
bedrag per jaar via automatische incasso.
• AH-actie
Op vrijdag 17 en zaterdag 18 november stond de AH-actie gepland. Het doel was het werven van
donateurs en het vergroten van de naamsbekendheid. Met de verkoop van gevulde speculaas en
speculaasbrokken - geholpen door een aantal vrijwilligers van Fietsmaatjes - ging €0,50 per
verkocht product naar Fietsmaatjes. De verkoop startte op de maandag ervoor. De opbrengst was
€450,-.
• Dickensfair
Fietsmaatjes heeft vrijdag 8 en zaterdag 9 december op de Dickensfair gestaan. Tijdens deze
Bennekomse kerstmarkt presenteerde Fietsmaatjes zich aan de bezoekers. Ook dit jaar was het
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weer een goede plek om als Fietsmaatjes aanwezig te zijn. De verkoop van de kerststolletjes van
Mekking was een groot succes. De opbrengst bedroeg €320,-. Via de Dickensfair hebben we een
coördinator Fietsmaatjes Wageningen.
• Actie ‘Lidl helpt lokaal’
Fietsmaatjes heeft zich in de zomer aangemeld voor de actie ‘Lidl helpt lokaal’. Hiermee steunt
supermarktketen Lidl lokale initiatieven met €1.000,-. In augustus wordt Fietsmaatjes Bennekom
verkozen als de lokale actie die door Lidl Bennekom wordt ondersteund met €1.000,-. In
september krijgt Fietsmaatjes de cheque uitgereikt door de filiaalmanager. Dit leverde de nodige
publiciteit op.
• Stichting idee in uitvoering
Stichting Idee in uitvoering voor ‘mooier leven en wonen in de gemeente Ede’ vergoedde
Fietsmaatjes een aantal opstartkosten van €2000,- in totaal.
• A.S. Watson Group
A.S. Watson, het moederbedrijf achter Kruidvat, Trekpleister en Ici Paris XL, organiseert twee keer
per jaar een monsterverkoop. Tijdens deze verkoop worden alle monsterscan producten die zijn
binnengekomen bij Kruidvat en Trekpleister verkocht aan de medewerkers. De opbrengst van de
monsterverkoop in het najaar ging naar Fietsmaatjes als één van de twee geselecteerde goede
doelen. De opbrengst bedroeg €4.980,92.
• Provincie Gelderland
Bij de Provincie Gelderland is onder het project ‘Duofietsen in de Gelderse Vallei’ subsidie
aangevraagd voor het programma Leefbaarheid. Met deze subsidie wil Fietsmaatjes een nieuwe
duofiets aanschaffen en twee fietsen laten opknappen, zodat ook in Ede en in Wageningen gestart
kan worden. Daarnaast is het de bedoeling om in 2018 gezamenlijke fietstochten/-excursies te
gaan organiseren met meerdere duofietsen. ‘Samen op pad’. In december ontving Fietsmaatjes
het positieve bericht dat van de Provincie Gelderland een subsidie toegekend zou worden van
€15.714,65.

3.6 Samenwerking
• Andere Fietsmaatjes
In de opstartfase is met Fietsmaatjes Teylingen, waar een succesvolle organisatie reeds stond,
contact gezocht. De werkwijze en opzet van Fietsmaatjes Teylingen is gebruikt als basis voor de
stichting Fietsmaatjes Gelderse vallei. Veel dank is dan ook verschuldigd aan Teylingen. In de loop
van het jaar is ook een bezoek gebracht aan Fietsmaatjes Millingen.
• Zorgaanbieders
Fietsmaatjes heeft in 2017 gesprekken gevoerd met een aantal zorgaanbieders in de regio als
Zideris, Opella, Het Maanderzand, Icare en St. Bethanië om kennis te maken en
samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. Zo is een aantal vrijwilligers van Fietsmaatjes
‘gedetacheerd’ bij deze zorgaanbieders en fietsen ze met cliënten van deze organisaties.
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20 juni 2017 - Interview ‘Fietsen bij Fietsmaatjes’
Fietsmaatjes is een aantal maanden actief. Nog niet alle vrijwilligers hebben een proefritje gemaakt
en zijn gekoppeld aan een deelnemer, maar dat komt. Wie al wel fietsen zijn Herman Willemsen
(vrijwilliger) en Marja van de Berg (deelnemer). Vlak voor een fietstocht praat ik met hen over hun
ervaringen met het duofietsen. Marja, bewoonster Vossenhol aan de Johanniterlaan in Bennekom,
fietst eigenlijk vanaf de start van Fietsmaatjes met Herman. Als het even kan trekken ze er iedere
week op uit. Marja is al met haar tweede rittenkaart bezig.

Fietsen voor een ander
Een fietsmaat van Herman bracht hem op het idee om te gaan fietsen voor Fietsmaatjes. “Mijn
fietsmaat fietst voor het blindeninstituut in Wolfheze en vond het ook wel iets voor mij. Toen ik op
de Dickens Fair de stand van Fietsmaatjes Gelderse Vallei zag, hoefde ik niet lang na te denken.
Ik houd van fietsen en op deze manier kan ik iets terugdoen voor een ander”, legt Herman uit
waarom hij vrijwilliger is geworden bij Fietsmaatjes.

Sportieve buitenactiviteit
Marja glundert helemaal als ze vertelt over het fietsen op de duofiets. Ze vindt het schitterend.
“Hier in Vossenhol hebben ze geen tijd, omdat er altijd iemand met mij mee moet fietsen. Ik miste
het fietsen.” “En wat moet je als je niet fietst op de duofiets?”, lachend kijkt Herman haar vragend
aan. “Dan moet ik hier binnen op de hometrainer en dat wil ik niet, want dan zie je niets. Ik ben een
buitenmens”, antwoord Marja.
“Op deze manier train ik ook om makkelijker uit mijn rolstoel te komen”, vertelt Marja. “Dat is ook
verbeterd. Binnenkort heb je mij niet meer nodig”, knipoogt Herman naar haar. Daar is Marja het
natuurlijk niet mee eens. Behalve voor de gezelligheid, heeft ze Herman nodig om overzicht te
houden in het verkeer.

De fietstocht
Graag vertellen Marja en Herman hoe hun fietstocht er uitziet. Voordat ze vertrekken wordt er
overlegt. Herman: “We spreken van tevoren af waar we heen gaan. Het bos of het open veld als
Het Binnenveld. Ik bedenk dan een route. Tijdens het fietsen, zeg ik, we gaan zo meteen rechtsaf
en dan steekt Marja haar rechterarm uit.”
“En ik fiets ook mee”, vult Marja aan.
Herman lachend: “Soms fiets ik even niet en
doe mijn armen over elkaar, dan doe jij
alles.”
Tijdens het fietsen zijn Herman en Marja tot
nu toe geen obstakels tegengekomen.
Overal waar ze gefietst hebben, konden ze
zonder problemen langs. Herman: “Wat mij
opvalt als ik samen met Marja fiets, dat
iedereen zo vriendelijk doet onderweg.
Mensen gaan aan de kant en zwaaien. Wij
zeggen ook altijd goedendag. Dat maakt het
extra gezellig.”

Fietsgeheimen
Al pratende over hun fietstochten, stuitte ik op een geheimpje tussen Marja en Herman. Vorige
week was er iets gebeurd, maar wat? Eigenlijk wilden onze fietsers hun grote geheim niet
prijsgeven, maar na een beetje aandringen kwam het hele verhaal op tafel. Deze gebeurtenis was
te leuk om het niet te vertellen. Marja en Herman hadden koffie gedronken met iets te eten daarbij,
bij Hoekelum. Herman: “Hoekelum is een mooie buitenplek om met de duofiets naar toe te gaan en
10

daar iets te drinken. Marja kon op de fiets blijven zitten. Na die tijd zaten we zo vol dat we de rest
van de dag geen trek meer hadden.” Marja beaamt dit met een grote glimlach. Het fietsen met
Herman is voor Marja al een feestje, maar koffiedrinken bij Hoekelum was de kers op de taart. Nu
is er genoeg gepraat en gaat er gefietst worden!
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4. Vooruitblik
Van terugkijken naar vooruitzien. Het ene kan niet zonder het andere. Waar ligt de focus voor
Fietsmaatjes de komende tijd?

4.1 Uitbreiding in de regio
De naam Fietsmaatjes Gelderse Vallei is niet voor niets gekozen. Fietsmaatjes heeft de ambitie
om het gebruik van duofietsen in de regio te bevorderen. Met de subsidie van de Provincie
Gelderland krijgt Fietsmaatjes Gelderse Vallei de kans om uit te breiden naar Ede en Wageningen.
Om de komende tijd onze activiteiten in deze plaatsen verder vorm te geven, worden
coördinatoren gezocht. Samen met andere coördinatoren en bestuursleden worden Fietsmaatjes
Ede en Fietsmaatjes Wageningen verder ontwikkeld. De betekent het werven van vrijwilligers en
deelnemers en het vinden van een stalling voor de duofiets. Op het moment dat er een basisgroep
is, organiseren wij activiteiten om het groepsgevoel te versterken.

4.2 SamenFietsen
Het online planningssysteem SamenFietsen wordt verder ontwikkeld. De ambitie is dat meerdere
(zorg)organisaties hiervan gebruik gaan maken. Op termijn komt er een betaalmodule aan te
hangen waarmee fietsritten betaald kunnen worden. Rapportages in dit systeem moeten inzicht
geven in hoe vaak er gefietst wordt, waar, met wie en wanneer. SamenFietsen wordt zodanig
ontwikkeld dat het informatie geeft over hoeveel ritten iemand nog tegoed heeft en over gedane
betalingen.

4.3 Duofietsen
Een punt van aandacht zijn de reparatiekosten van de fietsen. Deze kunnen aanzienlijk zijn. In
2017 was dit ruim €1.600,-. Daardoor moet Fietsmaatjes voldoende saldo op de rekening houden
om deze te kunnen voldoen. Het eigen vermogen wordt in 2018 gedeeltelijk ingezet voor de
aanschaf van een nieuwe derde duofiets en als de liquide middelen het toelaten ook de ombouw
van één fiets.

4.4 Fietsexcursies
Voor de sociale cohesie en het ‘samen’ gevoel ligt het in de bedoeling, dat Fietsmaatjes in de
toekomst excursies gaat organiseren met meerdere (duo)fietsen. Ook andere organisaties die een
duofiets hebben kunnen dan meefietsen. Vrijwilligers worden uitgenodigd om te helpen bij de
organisatie. Voorbeeld van excursies kunnen zijn: De Blauwe Kamer, De Renkumse Beek, een
boerenbedrijf of het bekijken van bijzondere architectuur.

4.5 PR
Ook de komende tijd is het voor Fietsmaatjes belangrijk de publiciteit te blijven zoeken. Ook omdat
we ons blijven ontwikkelen en onze naamsbekendheid willen vergroten. We zorgen voor
bekendheid door aanwezig te zijn bij belangrijke events in de regio, bijvoorbeeld de Dickensfair. Of
door de publiciteit te zoeken via Facebook (facebook.com/fietsmaatjesgeldersevallei) en het
verspreiden van flyers. Maar ook door goede informatie op onze site te plaatsen. Contacten met de
lokale en regionale pers zijn eveneens belangrijk.

4.6 Binden van vrijwilligers
Voor Fietsmaatjes als vrijwilligersorganisatie is het belangrijk te weten wat onze vrijwilligers bindt.
Vrijwilligers (én deelnemers) binnen halen is één, maar minstens zo belangrijk is ze binnen te
houden. Voor Fietsmaatjes als groeiende organisatie is, en blijft, een punt van aandacht onze
organisatie zo in te richten dat het goed is afgestemd op de motieven van de vrijwilliger. In 2018
gaat Ella Fransen - studente toegepaste psychologie - hier onderzoek naar doen.
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Samen fietsen, plezier voor twee! In de toekomst hoopt Fietsmaatjes Gelderse Vallei (nog) meer
mensen blij te kunnen maken met een ritje op de duofiets.

Foto Benn. John Voermans
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