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Beste Fietsmaatje, 
 
Ondanks de Corona-tijd hebben we genoeg nieuws te 
vertellen om jullie een tweede nieuwsbrief te sturen. 
Naar aanleiding van de eerste nieuwsbrief zijn er leuke 
reacties binnengekomen wat oa. geleid heeft tot 
uitbreiding van het vrijwilligersbestand. Zelf hebben we 
doorgewerkt  aan het verder optimaliseren van de 
structuren binnen onze stichting. 
 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 
 

• Het nieuwe vergaderen 
• Instructie bestuur door Fietsmaatjes 
• Aanschrijven van sponsoren 
• Kennismaking met onze coördinatrice 
• Onze eerste duofiets 
• Vrijwilligers en Gasten 
• Hoe verder?? 

 
 
 Het nieuwe vergaderen: 
 
Het vergaderen binnen onze stichting gaat nu ook bij 
ons “online”. Het is anders, maar het werkt effectief. De  
vergadertijden zijn korter. Het vereist meer discipline 
maar het begint te wennen. Onze voorkeur blijft 
natuurlijk het “oude normaal”. 
 
Instructie bestuur door het landelijke Fietsmaatjes : 
 
Door Corona hebben we nu wel meer tijd om onze 
zaken goed voor te bereiden. Wanneer de situatie het 
weer toelaat kunnen we goed beslagen ten ijs komen. 
Fietsmaatjes, het overkoepelende orgaan, deelt met ons 
haar 12 jaren ervaring. Ervaringen over onderwerpen 
waar we in de praktijk mee geconfronteerd kunnen gaan 
worden. Onderwerpen zoals het omgaan met 
vrijwilligers, met gasten, met de duofiets en met 
ondersteunende partners. 
Ook dit gebeurt via “online”-instructies. Er waren 
bezoeken aan zusterafdelingen van fietsmaatjes 
gepland, als  onderdeel van deze instructies. Die zijn nu 
even uitgesteld, een deel van deze informatie wordt wel 
online gedeeld. 
 
Aanschrijven sponsoren: 
 
Om dit Fietsmaatjes-initiatief te kunnen managen is de 
stichting 100% afhankelijk van sponsoren en donateurs. 

 
Er zijn al een aantal landelijke sponsoren en 
lokale ondernemers aangeschreven. We hebben 
de eerste positieve reacties al mogen 
ontvangen!!. Ook nemen wij als stichting deel 
aan RaboClubsupport-actie en de ANWB 
sponsor-actie.  
De grootste kostenpost is uiteraard de duofiets 
zelf: vooral de aanschaf maar daaropvolgend 
ook het onderhoud van de fiets. 
 
 

                          
 
 
 
Kennismaking met onze coördinatrice: 
 
Zoals we meldden in onze eerste nieuwsbrief 
heeft Frans van Grotel de taak op zich genomen 
om de vrijwilligers en gasten te screenen. Ook 
gaven we aan dat we een tweede persoon met 
een meer medische/sociale achtergrond 
verwachtten. Fijn te kunnen laten weten  Janette 
Smeulders zich heeft aangesloten bij ons team. 
Zij gaat zich met name richten op de intake van 
de gasten. Samen verzorgen zij het inplannen 
van de fietsen, de vrijwilligers en de gasten. 
 
Onze eerste duofiets 
  
Zoals eerder vermeld hebbenen we begin dit 
jaar onze bestelling van twee duofietsen door 
firma RUBINO geannuleerd. Gaandeweg de 
maanden daarna hebben we besloten om toch 
één fiets te gaan bestellen. We konden dit doen 
omdat we informatie kregen over het fietsen op 
een duofiets met een tussenscherm: dat voldoet 
aan de eisen voor wat betreft veiligheid in deze 
Coronatijd.  
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We konden een fiets bestellen na een bezoek aan 
leverancier Van Raam in Varsseveld. Met hem konden 
goede afspraken maken rondom de levering van de fiets 
en de betalingstermijn. We kregen een zeer ruime 
betalingstermijn, de bijdrage van Van Raam aan ons  
initiatief. Hij hanteert een termijn die redelijkerwijs voor 
ons lang genoeg is om voldoende sponsorgelden binnen 
te halen. 
De fiets is uiteindelijk 22 Oktober jl. overgedragen aan 
Sjef Kisters (RUBINO) die de fiets heeft besteld, ontving 
en het onderhoud gaat verzorgen. 
 
 

                      
 
Overdracht van de fiets aan Fietsmaatjes Nuenen. Van li.naar re. Jan 

Zwaan(FMN)Huib Hardeman (FMN) en Sjef Kisters (RUBINO)  
 
 

 
 
 
 
Vrijwilligers en gasten: 
 
Tot nu toe hebben wij 40 vrijwilligers en 11 
geïnteresseerden die informatie hebben 
aangevraagd over dit initiatief. Verder hebben 
we een paar aanvragen gehad van vrijwilligers 
die met hun vader/moeder willen fietsen. 
In de loop van de komende weken worden alle 
vrijwilligers benaderd voor een intakegesprek en 
proefrit op onze fiets. Uiteraard doen we alles 
binnen de Corona-richtlijnen. Het formeel 
opstarten is  en blijft afhankelijk van de situatie 
(rondom Corona en vaccin). 

 
 
Hoe verder ???  
 
We gaan proefdraaien met de fiets en met al de 
processen daaromheen, proefritten en 
intakegesprekken opstarten met de vrijwilligers. 
Ook het activeren van de aanwezige publiciteits-
kanalen krijgt extra aandacht en daarmede ook 
de verbetering  van de financiële draagkracht 
van de stichting. 
Al met al we zijn volop bezig met een 
gemotiveerd team en hebben er veel zin in!! 
We laten zeker van ons horen; en we zien en 
hopen met z’n allen dat we snel daadwerkelijk 
kunnen opstarten. 
 
 
 
 
Tot zover onze tweede  nieuwsbrief. In de 
komende maanden zullen wij U regelmatig op 
de hoogte houden van onze vorderingen. Houd 
ook onze website in de gaten. 
 
Alvast bedankt en tot later. 
Namens het bestuur. 
Huib Hardeman, secretaris FietsmaatjesNuenen 
Tel.:   06 22776595  
Mail:  info@fietsmaatjesnuenen.nl 


