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1. Doelstelling en missie Fietsmaatjes Gelderse Vallei 
 
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).  
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2. Fietsmaatjes 2021 nader bekeken 

2.1 Samenstelling van het bestuur in 2021 

Tjitze Smit (voorzitter) 
Ronald Blankenstein (secretaris) 
Martin Rijnbende (penningmeester) 
Sebastiaan van Dijk (algemeen lid) 
Lineke van Dongen (algemeen lid) 
 
Het bestuur nam in het verslagjaar afscheid van Anja Kroodsma.   
 

Het bestuur vergaderde in 2021 vijf keer.  

 

 
2.2 Aantal ritten in 2021 
 
Fietsmaatjes beschikte in 2021 over 168 vrijwilligers die samen 2054 ritten maakten. Dit zijn er veel 
meer dan het aantal ritten in 2020 (1163)  
Onderstaande tabel laat dat zien. 
 
 

Locatie Vrijwilligers Deelnemers Ritten Aantal fietsen 

Bennekom 74 63 955 2+1 

Ede 57 54 614 2 

Lunteren 11 8 130 1 

Wageningen 26 35 355 1+1 

Totaal 168 160 2054 6+2 

 

 

2.3 Bestuurlijke items  
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vijf keer. Aan de orde kwamen o.a.: 
Financiën, sponsoring, werving deelnemers en vrijwilligers, de coronaontwikkelingen, Fietsmaatjes 
Nederland, de ontwikkeling van de website en de administratieve processen in Fietsmaatjes.  
  
2.4 Enkele ontwikkelingen nader belicht 
Gedurende het jaar slaagde Fietsmaatjes erin flexibel in te spelen op de ontwikkelingen rond het 
coronavirus. Tevens zijn de voorwaarden waaronder deelnemers en vrijwilligers met elkaar fietsen in 
een brief aan alle deelnemers en fietsers gecommuniceerd, zodat iedereen daarvan op de hoogte is. 
In het verslagjaar traden Anja Kroodsma als bestuurslid en Janneke Kiefte als PR-medewerkster 
terug. 
Fietsmaatjes is Anja veel dank verschuldigd. Zij heeft als “founding mother” een essentiële rol 
gespeeld bij de oprichting van Fietsmaatjes Gelderse Vallei.  
Lineke van Dongen is haar opgevolgd.  
Janneke Kiefte heeft in de periode dat ze werkzaam was gezorgd voor de professionalisering van de 
PR- werkzaamheden van Fietsmaatjes.  
Joshua Jacobs is haar opgevolgd. 

 



2.5 .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. 
In 2021 waren Teun Brouwer en Annemieke van Egmond (Ede), Sebastiaan van Dijk en Peet 
Groeneveld (Bennekom), Karin Groenestein en Tjitze Smit (Wageningen) en Nella Star (Lunteren) 
coördinator. 
De coördinatoren vergaderden één keer gezamenlijk. 
 
2.6 Fietsbeheerders 
 
Fietsbeheerders hebben tot taak de duofietsen, die prijzig in aanschaf en onderhoud zijn, in optimale 
conditie te houden. 
In 2021 waren in Bennekom Sebastiaan van Dijk, Lucas Seunninga, Herman Willemsen, in Ede Jan 
Driesten, in Lunteren Piet Groot en in Wageningen Hans Vos fietsbeheerders. 
Fietsmaatjes beschikte ultimo 2021 over zes fietsen verdeeld over verschillende locaties Daarnaast 
had Fietsmaatjes de beschikking over  2 fietsen die eigendom zijn van 2 zorginstellingen..  
 
 
2.7 Vrijwilligers 
 
Vrijwilligers zijn mensen die zelf graag fietsen en zich maatschappelijk nuttig willen maken.  
Zij zijn – samen met de coördinatoren en fietsbeheerders – essentieel voor het slagen van de missie 
van Fietsmaatjes. Zij zetten zich in opdat onze deelnemers kunnen fietsen.  
 
 
2.8 Deelnemers 
 
Deelnemers zijn mensen die niet meer zelfstandig durven of kunnen fietsen, mensen met niet-
aangeboren hersenletsel, visueel gehandicapten, mensen met een andere fysieke beperking of met 
(beginnende) dementie. 
 
2.9 Sponsoring 
 
Fietsmaatjes ontvangt geen overheidssubsidies. Daarom zijn particuliere geldgevers essentieel voor 
het welslagen van de missie van Fietsmaatjes. 
In 2021 ontving Fietsmaatjes donaties uit verschillende bronnen. 
Die geldgevers waren in 2021: 
het personeel van Werkman en De Jong in Ede; 
DELA (Het Goede Doelenfonds); 
Statiegeldactie bij Albert Heijn Bennekom; 
RABO Clubsupport; 
De tennisvereniging Keltenwoud; 
Ede Doet. 
Andere inkomsten 
Deelnemers betalen per fietsrit drie euro. 
 
 
2.10 Fietsmaatjes in de samenleving. 
Ondanks de coronaperikelen is Fietsmaatjes er ook in  2021 zijn missie te volbrengen. Ten opzichte 
van het aantal ritten in het jaar 2020 (1163 ritten) steeg het aantal afgelegde ritten in 2021 behoorlijk 
(2054 ritten).  
Zo was Fietsmaatjes zichtbaar in de Gelderse Vallei. Dit was alleen maar mogelijk dankzij onze 
vrijwilligers. Zij kregen aan het eind van jaar als blijk van waardering een boekje met fietsroutes in 
Gelderland. 


