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VOORWOORD
Een helder en duidelijk beleidsplan zorgt ervoor dat iedereen weet wat de kernopdracht van
de Stichting Samen Fietsen ZWH is en waar deze voor staat. Met andere woorden: het
beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de Stichting het werk uitvoert om haar
doelstellingen te bereiken.
Gekozen is om het beleidsplan op te stellen voor een periode van drie jaar. In de
tussenliggende jaren zal het plan jaarlijks worden aangepast. Voor de periode 2024 – 2028
zal er een nieuw beleidsplan worden opgesteld. Hierin zullen de ervaringen van de
voorgaande jaren worden verwerkt.
De eerste jaren zullen vooral nodig zijn om te zoeken naar de beste werkmethodes, planning
en organisatie. Het bestuur van de Stichting is erg op trots dat het in betrekkelijk korte tijd
gelukt is om de financiën rond te krijgen en een organisatie op te zetten die van start kan
gaan.

INLEIDING
Begin oktober 2020 kwam de Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg met het plan
om te kijken naar de mogelijkheid om duo fietsen aan te schaffen. Met deze duo fietsen zou
het mogelijk zijn om voor de senioren, die niet of minder goed zelfstandig kunnen fietsen, in
de omgeving van Zwanenburg-Halfweg, fietstochten te organiseren. Na enig verkennend
werk, werd een projectplan opgesteld. Dit was met name nodig om financiële middelen te
zoeken. Immers deze speciale fietsen bleken dermate veel te kosten, dat de
Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg, deze kosten niet zelf op kon brengen.
Besloten werd om een en ander onder te brengen in een aparte stichting. In februari 2021
werden daarom statuten geschreven. Deze statuten werden op 5 maart vastgesteld bij de
notaris. Op dezelfde dag vond vervolgens inschrijving in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel plaats.
In het voorjaar bleek al snel dat het mogelijk was om drie fietsen aan te schaffen. Medio april
werden uiteindelijk drie fietsen besteld. Inmiddels was er ruimte gevonden waar deze fietsen
gestald konden worden. Ook diverse vrijwilligers hadden inmiddels hun medewerking
toegezegd. In de loop van mei/juni 2021 worden de fietsroutes uitgezet en uitgeprobeerd.
Ook zullen horecabedrijven worden benaderd en krijgen de vrijwilligers instructies en training
voor het rijden met deze speciale fietsen.
De start van het project vindt plaats op woensdag 1 september 2021.
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1. KERNWAARDEN
MISSIE
De missie van de Stichting Samen Fietsen ZWH is, dat ook senioren en minder mobiele
mensen zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij, zodat sociaal isolement
voorkomen wordt. Tevens kan hiermee het actief zijn van de deelnemers aan de activiteiten
gestimuleerd worden. Ook het genieten van buitenlucht en omgeving bevordert de
levensvreugde van de deelnemers.
VISIE
Door maatschappelijke ontwikkelingen is de kans aanwezig, dat senioren en minder mobiele
mensen steeds minder kunnen participeren in de maatschappij. Daarbij komt, dat er in
Zwanenburg-Halfweg sprake is van vergrijzing. Van de totale bevolking in dit gebied, zijn
bijna 2300 inwoners ouder dan 65 jaar, hetgeen ongeveer een kwart van de bevolking is.
Voor veel senioren, eenzame en/of minder mobiele mensen wordt het vaak steeds moeilijker
om nog zelfstandig te fietsen. Om die reden willen wij proberen door het organiseren van
fietstochten in de omgeving met behulp van duo fietsen, rolstoelfietsen en riksja’s, de
senioren actief bezig te laten zijn. Vaak gaat het gezicht op de eigen directe omgeving door
de beperkte mobiliteit, verloren.
De Stichting Samen Fietsen ZWH organiseert gezamenlijke fietstochten, waarbij de speciale
fietsen bestuurd worden door vrijwilligers van de Stichting. De fietsen worden dan ook niet
verhuurd aan derden. Dit mede omdat het besturen van deze fietsen door de constructie en
omvang wel enige vaardigheid vereisen.

2. DE OPRICHTING
Op het moment dat het initiatief voor dit project in oktober 2020 ontstond, hadden wij te
maken met de coronapandemie. Alleen in de zomer van 2020 was het korte tijd mogelijk om
een deel van de activiteiten van de Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg, met
bijna 700 leden, uit te kunnen voeren. Echter de grote activiteiten, zoals bingo,
feestmiddagen en busreizen waren niet mogelijk. Vooral voor senioren betekende dit, dat zij
behoorlijk geïsoleerd kwamen te zitten en hun contacten niet konden onderhouden. Het
risico van sociaal isolement werd hierdoor steeds duidelijker.
Vanuit de Seniorenvereniging werd daarom mede gezocht naar mogelijkheden om dit
isolement zo veel mogelijk te doorbreken. Eén van de ideeën was om fietstochten voor
senioren te organiseren. Daarbij werd ook gekeken naar mogelijkheden om coronaproof te
fietsen. Al snel bleek dat de aanschafkosten van speciale fietsen voor dit doel, behoorlijk
hoog waren. Financiering van de fietsen door de Seniorenvereniging was geen haalbare
kaart. Gekeken werd hoe een dergelijke organisatie opgezet en gefinancierd kon worden.
Externe fondsen werden aangeschreven met het verzoek tot financiële ondersteuning. Nadat
bleek dat er voldoende financiële middelen beschikbaar kwamen, werden twee duo fietsen
en een riksja besteld. Helaas door leveringsproblemen werden deze pas aan het einde van
de zomer afgeleverd.
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3. DOELSTELLING
De Stichting Samen Fietsen ZWH heeft zich tot doel gesteld om senioren en minder mobiele
mensen uit Zwanenburg en Halfweg, die niet (meer) zelfstandig kunnen of durven te fietsen,
een mogelijkheid te bieden om toch een fietstocht in de buitenlucht te kunnen maken. Door
het gezamenlijk fietsen op de duo fietsen of andere speciale fietsen, kunnen mensen uit de
doelgroep uit hun mogelijke isolement gehaald worden. Bovendien kunnen er contacten
gelegd worden en kunnen de deelnemers indien mogelijk zelf mee trappen. De fysieke en
mentale gesteld kan hierdoor verbeterd worden. Zeker na een periode, waarin vooral deze
groep door de coronamaatregelen, nog slechts beperkt contact met anderen hadden en
slechts af en toe buiten kwamen.
De doelgroepen zijn senioren, eenzame en/of minder mobiele mensen uit Zwanenburg en
Halfweg. Alle inwoners uit dit gebied kunnen deelnemen aan de activiteiten. De doelstelling
van de Stichting wordt gerealiseerd door de deelnemers samen met een vrijwilliger van de
Stichting op een duo fiets of andere speciale fiets, een fietstocht te laten maken. Voor de
sociale contacten is dit ook een goede zaak voor de vrijwilligers, die daarbij ook gezonde
beweging krijgen. Ook zorgt dit voor goede contacten tussen deelnemers, vrijwilligers en
deelnemers en vrijwilligers onderling.
Voor het goed functioneren van de activiteiten van de Stichting zijn een aantal zaken van
essentieel belang:
•
•
•
•
•
•
•

Naamsbekendheid: Via een website en social media
Laagdrempeligheid: Geen beperkingen voor mensen uit de doelgroepen.
Coördinatie: Een vrijwilligers coördinator verzorgt inschrijving en planning
Vrijwilligers: Zijn geïnstrueerd en moeten voldoen aan normen en waarden.
Materieel en techniek: Specifieke aan dacht voor onderhoud en opslag.
Financiële middelen: Subsidies, donaties en sponsors zijn noodzakelijk.
PR en communicatie: Zie ook naamsbekendheid.

4. DE ORGANISATIE
OPBOUW VAN DE ORGANISATIE
De in de kernwaarden en doelstelling geformuleerde activiteiten dienen te zijn geborgd in de
organisatie van de Stichting. Alle vrijwilligers tekenen voor aanvang van de activiteiten de
“Gedragscode”. Tevens wordt voor alle vrijwilligers vooraf een VOG verklaring aangevraagd.
De opbouw van de organisatie is als volgt:
1.
2.
3.
4.

Bestuur.
Vrijwilligers met speciale taken.
Coördinatoren vrijwilligers.
Vrijwilligers als bestuurder van de speciale fietsen.

1. BESTUUR
In het bestuur zijn de volgende functies:
• Voorzitter, secretaris en penningmeester:
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2. VRIJWILLIGERS MET SPECIALE TAKEN
Een aantal vrijwilligers vervullen specifieke taken, die vastgelegd zijn in functieprofielen.
Bij de start van het project vervullen de bestuursleden deze taken, totdat er vrijwilligers
beschikbaar zijn die in ieder geval enkele van deze taken over kunnen nemen. Het
betreft de volgende taken:
• Webmaster en Facebook beheerder en PR en communicatie coördinator
Naast bovengenoemde taken heeft het bestuur ook een in principe onafhankelijke
vertrouwenspersoon aangesteld. De taken van deze persoon zijn vastgelegd in een
apart protocol.
3. VRIJWILLIGERS COÖRDINATOR
Het bestuur stelt één of meerdere vrijwilligers aan, die zich bezig houden met de
coördinatie en planning van de fietstochten.
4. VRIJWILLIGERS ALS BESTUURDER VAN SPECIALE FIETSEN
De vrijwilligers krijgen vooraf instructie voor het bedienen van de speciale fietsen. Deze
vrijwilligers zijn allemaal al betrokken bij activiteiten voor de doelgroep. Zij steken hun
vrije tijd belangeloos in de activiteiten van de Stichting.
TAAKVERDELING
De taken die onder punt 2 en 3 van de opbouw van de organisatie zijn geformuleerd, worden
tijdelijk vervuld door leden van het bestuur.
SAMENSTELLING BESTUUR
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
Dhr. Arnoud Hulst
Secretaris:
Dhr. Henk van Ommeren
Penningmeester:
Dhr. Henk Vorstermans
VERENIGINGSGEGEVENS
Website:
Facebook pagina
E-mail adres

www.samenfietsenzwh.nl
Samen Fietsen ZWH
info@samenfietsen.nl

Postadres:

Stichting Samen Fietsen ZWH
Dr. Baumannplein 52
1165 MD Halfweg
862348882
NL57RABO0366939165
82133166 (5 maart 2021)
nog niet bekend
06 – 520 843 81

RSIN nummer:
Bankrekening nummer:
Kamer van Koophandel nummer:
ANBI status:
Telefoon nummer:
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5. MIDDELEN
FINANCIËN
Om de doelen van de Stichting Samen Fietsen te kunnen realiseren zijn financiële middelen
noodzakelijk. De Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg die het initiatief voor dit
project heeft genomen, heeft weinig middelen ter beschikking om het doel te kunnen
bereiken. De financiële middelen zijn met name voor de aanschaf van de fietsen en de
aanloopkosten.
Een ander element is de jaarlijkse kosten waarmee de Stichting te maken krijgt. Hierbij moet
men onder meer denken aan stallingskosten, onderhoud van de speciale fietsen en
verzekering. De vrijwilligers doen de activiteiten onbezoldigd, zodat daar geen middelen voor
beschikbaar hoeven te zijn. Voor de vaste kosten wordt gekeken naar sponsoring, donaties
en giften
BEHEER FINANCIËLE MIDDELEN
Het beheer en de uitvoering van de financiële taken ligt bij de penningmeester van de
Stichting. De middelen mogen alleen gebruikt worden voor de in de doelstelling van dit
beleid geformuleerde activiteiten. Met de beschikbare middelen worden geen beleggingen of
speculaties op de beurs of andere risicovolle activiteiten gefinancierd. Het boekjaar loopt van
1 januari tot en met 31 december.
WERVING MIDDELEN
De stichting is financieel gezien afhankelijk van sponsoring, donaties en giften. Verder wordt
gekeken naar de mogelijkheden tot het verkrijgen van financiële middelen via reclameuitingen uitingen. Ook zal getracht worden om via de constructie van “vrienden van de
stichting” extra inkomsten te verwerven. Aangezien de stichting een ANBI status zal
aanvragen, kan dit belasting technisch gezien interessant zijn voor personen en organisaties
die donaties of giften willen verstrekken.

6. TERMIJNPLANNING
Het eerste jaar 2021 zal door de coronamaatregelen niet geheel benut kunnen worden. Het
bestuur zal geen risico’s nemen en zal er niet eerder gestart worden als dat dit gezien de
vaccinatie voortgang verantwoord geacht wordt. Verder zal dit jaar vooral gebruikt worden
om ervaringen op te doen. Om beide dorpen kennis te laten maken met dit project, zullen de
deelnemers in ieder geval het eerste jaar geen bijdrage hoeven te betalen. Omdat het de
bedoeling is om onderweg te stoppen voor een consumptie, zal getracht worden om met de
plaatselijke horeca prijsafspraken te maken.
OVERZICHT TERMIJNPLANNING
2021:

Oprichting van de Stichting:
Fondsverwerving
Werving vrijwilligers
Stalling regelen voor de fietsen:
Aanstellen vrijwilligers met speciale taken
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Instructie en introductie vrijwilligers
Verzekeringen regelen
Afspraken met instellingen/organisaties
Afspraken met plaatselijke horeca
Officiële start activiteiten
2022:
Mogelijke uitbreiding van het aantal vrijwilligers
Evaluatie op basis van ervaringen
Bijsturen van het beleid indien noodzakelijk
2023:
• Herschrijven beleidsplan

7. SAMENVATTING
De Stichting Samen Fietsen ZWH is in maart 2021 opgericht om senioren en minder mobiele
mensen uit Zwanenburg en Halfweg door middel van gezamenlijke fietstochten uit een
(potentieel) isolement te halen. Het is inmiddels duidelijk dat in de zomer van 2021 van start
gegaan kan worden.
Inmiddels zijn er al 18 vrijwilligers die zich bereid hebben verklaard om op enigerlei wijze
actief bezig te zijn voor de Stichting. Drie speciale fietsen zijn inmiddels besteld en worden
medio mei geleverd. Voor een derde fiets zal de Stichting op basis een proef tijdelijk gebruik
kunnen maken van een riksja. Binnenkort zullen fietstochten worden uitgezet en zullen de
vrijwilligers geïnstrueerd worden hoe deze op een veilige manier met deze speciale fietsen
om kan gaan.
Het jaar 2021 zal vooral in het licht staan van het opdoen van ervaringen met de nieuwe
activiteiten. Activiteiten die open staan voor alle senioren en minder mobiele mensen uit
Zwanenburg en Halfweg.
Het bestuur van de Stichting vertrouwd erop, dat het project een succes wordt en dat de
bewoners uit deze omgeving met veel plezier zullen kunnen deelnemen aan deze
activiteiten.

Gezamenlijk fietsen met goed sociale contacten en beweging is
het doel van dit project.
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BIJLAGE 1
De begroting voor 2021 is als volgt:
BATEN
Fondsverwerving:
•
•
•
•
•
•
•
•
-

€ 10.000,00
€
500,00
€ 2.500,00
€
250,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 9.500,00
€
20,00
----------------€ 37.770,00

Stichting voor de Buurt
Meerlandenfonds
JC Ruigrok Stichting
Zegstroo Grafmonumenten bv
ANWB
Oranje Fonds
Zorg en Zekerheid
Donaties
Totale inkomsten

LASTEN
Eenmalige kosten:
Aanschaf 2 duo fietsen
Aanschaf 1 riksja of duo fiets
Aanloop kosten
Reservering alternatief onderkomen
-

€ 23.224,00
€ 11.600,00
€ 2.500,00
€
466,00
----------------€ 37.770,00

Totale eenmalige kosten

Jaarlijkse kosten:
Verzekering
Onderhoud
Opslag en stroomvoorziening
Website
Administratie- en bankkosten

-

€
600,00
€
450,00
€
400,00
€
350,00
€
200,00
----------------€ 2.000,00

Totale jaarlijkse kosten

Opmerkingen:
De Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg zal, voor haar leden, een jaarlijkse
bijdrage voldoen voor het gebruik van de speciale fietsen. Tevens moeten er nog
financiële afspraken gemaakt worden met de genoemde instellingen.
Uiterlijk eind 2022 zal bekeken worden op welke wijze er voorzieningen worden
vastgesteld voor vervanging op termijn.
De veiligheidshesjes zullen worden geschonken door Koopmans drukkerij.
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BIJLAGE 2
Het project van de Stichting Samen Fietsen
ZWH is mede mogelijk door ondersteuning
en participatie van onderstaande bedrijven,
organisaties en instellingen.

De Vakantiefietser
Familie
P. van Staaveren

Dagbesteding
Zwanenburg

Versie 3 2021-04-16

10

