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Jaarplan 2019 Fietsmaatjes Amstelveen 
 
Fietsmaatjes Amstelveen (FMA) is een stichting die tot doel heeft om met mensen die graag fietsen, maar 
dit niet meer alleen willen of kunnen, te gaan fietsen. Dit kunnen ouderen, mensen met een beperking of 
tijdelijke blessure zijn. Zij, de “gasten”, fietsen samen met een vrijwilliger op een duofiets met een 
elektrische trapondersteuning. De vrijwilliger stuurt en de gast kan meetrappen in zijn eigen tempo als 
hij/zij dat wil. Het doel van Fietsmaatjes Amstelveen is om uiteindelijk in een alle wijken in Amstelveen een 
duofiets te plaatsen en per wijk zowel vrijwilligers als gasten te werven en hen te matchen om samen te 
fietsen. Middels de bijdragen van de fietstochten, donaties, schenkingen en subsidies wil Fietsmaatjes 
Amstelveen dit doel bereiken. 
 
In 2018 hebben wij, de leden van het team van FMA, veel tijd en energie gestoken in het opbouw van de 
organisatie. Daaronder zijn begrepen alle activiteiten voor de oprichting van de Stichting Fietsmaatjes 
Amstelveen, het inschrijven bij de Kamer van Koophandel, het aanmerken als ANBI-instelling en het openen 
van een bankrekeningnummer. Gekoppeld aan deze activiteiten registreerden we de  domeinnaam, 
bouwden we de website www.fietsmaatjesamstelveen.nl en maakten we het e-mailadres 
fietsmaatjesamstelveen@gmail.com aan.  
Daarnaast stelden we een beleidsplan en een privacyverklaring op en een vrijwilligersbeleid en -uitvoering 
en sponsorbeleid vast. 
Tegelijkertijd besteedden we veel tijd aan het werven van gelden middels aanvragen voor donaties en een 
subsidie. Het bleek lastig om een geschikte stalling/ stallingen te vinden voor de fietsen, maar dit is 
inmiddels wel gelukt. Het vinden van een fietshandelaar voor de aanschaf en onderhoud van de fietsen 
verliep voorspoedig.  
Tevens hebben we de eerste contacten met potentiële vrijwilligers gelegd. 
 

Doorlopende activiteiten uit 2018 
In het eerste kwartaal zal het team van FMA vooral bezig zijn met alle activiteiten die nodig zijn voor de 
ingebruikname van de eerste fietsen: 

- De implementatie/ operationalisatie van het planningsprogramma SamenFietsen® 
- De inschrijving van vrijwilligers 
- De inschrijving van eerste gasten 
- Het inrichten van de eerste stallingsruimte 
- Organiseren van een feestelijke bijeenkomst bij de officiële ingebruikneming van de eerste fietsen 
- De ervaringen en evaluaties van de eerste fietstochtjes 

 
 

Organisatie 
In 2019 zullen we verdere activiteiten ontwikkelen voor het inschrijven van meer vrijwilligers en de gasten.  
Voor het aantrekken van vrijwilligers zullen we verder in contact blijven met Participe®, AmstelveenSport 
(voorheen Sportbedrijf Amstelveen) en de GGD (Team Volwassenen & Ouderen). Tevens zullen we 
contacten gaan leggen met andere organisaties die voor ons in de verdere uitrol van ons project van belang 
kunnen zijn. 
Geschikte kandidaten voor de functie “coördinator” zullen we gaan werven onder de vrijwilligers. 
Tenslotte zullen we meer naar buiten treden voor een grotere naamsbekendheid. 
 
Voor het werven van gasten zullen we contact gaan leggen met gezondheidszorgwerkers 
(gezondheidscentra, huisartsen, fysiotherapeuten, apotheken) en welzijnsinstellingen. 
 
Tenslotte zullen we het vrijwilligersbeleid gaan implementeren. 
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Financiën 
In 2019 zullen we een derde duofiets aanschaffen. De benodigde gelden zijn reeds in 2018 gedoneerd. 
Daarnaast zullen we aandacht schenken aan de continuïteit van de donaties door nieuwe sponsors te 
zoeken en aan ons te binden. Daarvoor zal het sponsorbeleid geoperationaliseerd  worden. 
 

Activiteiten 
Voor een verdere uitrol van Fietsmaatjes zullen we een nieuwe wijk selecteren naast de wijken Bankras-
Kostverloren en Groenelaan, waarin de volgende fiets gestald zal worden. Mogelijk zullen we  ook een 
derde stalling zoeken. 
 

Website en public relation 
In 2018 hebben we besloten om de huidige website, die voor de toekomstige ontwikkelingen te beperkt is, 
te upgraden naar een nieuwe website. Via de nieuwe website zal het mogelijk zijn om het 
planningsprogramma SamenFietsen® via een muisklik te benaderen. In het eerste kwartaal van 2019 zal de 
nieuwe website operationeel worden. 
Tevens zullen we op geregelde momenten een nieuwsbrief uitbrengen. Deze en andere pr-activiteiten, 
waaronder gedacht kan worden aan een sponsoren- en vrijwilligersdag, zullen worden vastgelegd in een 
nog vast te stellen pr-beleid en -uitvoering. 
 

Overig 
In 2018 heeft FMA hulp gehad van Fietsmaatjes.NL waarvan wij 2 trainingen ontvingen. Wij zullen 
Fietsmaatjes.NL ondersteunen bij de landelijke uitrol van het merk “Fietsmaatjes”. 
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