
 

Vacature 

Penningmeester Stichting Fietsmaatjes Nederland 

Over Fietsmaatjes 

Fietsmaatjes is er voor mensen die er graag op uit gaan met de fiets maar dit door een beperking niet 
meer zelfstandig kunnen. Zij zijn onze gasten, mensen met een beperking in bewegen, balans en 
evenwicht, cognitie, zien of horen. Onze vrijwilligers zijn van alle leeftijden en houden van beweging 
en het leggen van persoonlijke contacten. Onze lokale organisaties koppelen elke gast aan een 
vrijwilliger en maken gebruik van een goed uitgewerkte en beproefde werkwijze.  Samen maken de 
gast en vrijwilliger fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning. Door 
Fietsmaatjes hebben onze gasten meer sociale contacten, zijn vaker buiten in hun eigen omgeving en 
zijn meer in beweging. Samen lekker fietsen en genieten! 
De eerste lokale Fietsmaatjes organisatie is gestart op 30 juni 2012 in Warmond. Onder leiding van 
het echtpaar Tekla Zwinkels en Jan Burgmeijer, werd Fietsmaatjes Teylingen een succes. Daarna werd 
het concept al snel overgenomen in 7 andere gemeenten.  
In 2017 hebben de oprichters Jan en Tekla zich aangemeld bij het Groeiprogramma van het Oranje 
Fonds met de ambitie om het succesvolle concept van Fietsmaatjes landelijk op te schalen. Het 
programma heeft een grote stimulans gegeven om het groeiproject op een ondernemende en 
duurzame wijze op te zetten. Het Oranje Fonds heeft hen ook financieel 4 jaar lang ondersteund. Als 
onderdeel van dit groeiproject is ook de stichting Fietsmaatjes Nederland opgericht. De deelname 
aan dit Groeiprogramma loopt op 1 juni 2021 af, waarmee ook de stichting in een nieuwe fase komt. 

  

https://fietsmaatjes.nl/zoek-een-locatie/


 
 

Over stichting Fietsmaatjes Nederland 

Op 5 april 2019 is de Stichting Fietsmaatjes Nederland opgericht. Het doel van de stichting is om 
landelijk steeds meer mensen in Nederland op een verantwoorde en veilige manier te laten 
deelnemen aan Fietsmaatjes, waardoor meer beweging, meer sociaal contact en meer buiten zijn in 
één keer wordt gerealiseerd.  
In totaal fietsen er in Nederland (op 31-12-2019) 1350 gasten en 1140 vrijwilligers rond op een van 
onze 60 duofietsen. Ons streven is om dit aantal flink te laten groeien en nog veel meer mensen in 
heel Nederland te laten genieten van het samen fietsen. Het aantal locaties op 1-4-2021 staat op 30. 
We hopen eind 2023 60 lokale Fietsmaatjes organisaties te hebben bereikt. 
De stichting heeft een meerjarig beleidsplan. Vanuit de stichting wordt het toezicht op de uitvoering 
van dit plan gedaan. De uitvoering van de plannen ligt nu nog uitsluitend bij het uitvoerend team van 
VOF Fietsmaatjes.NL, wat naast Jan en Tekla bestaat uit twee parttime medewerkers. 
In de komende periode zal het meerjarig beleidsplan worden aangepast en zal de financiering van de 
activiteiten van de stichting plaatsvinden vanuit een mix van meerdere fondsen, persoonlijke giften 
en donaties door bedrijven (filantropie). Hiervoor is een kleine sponsorcommissie actief. De lokale 
Fietsmaatjes organisaties kunnen “aangeslotenen” worden bij de stichting. Zij krijgen het recht van 
voordracht van twee extra bestuursleden, die nieuwe activiteiten gaan opzetten gericht op de 
kennisdeling en duurzame financiering van bestaande Fietsmaatjes organisaties. De VOF 
Fietsmaatjes.NL blijft daarnaast vooral actief in de training en advisering van nieuwe initiatiefnemers 
(het starterspakket) en de uitvoering van gesubsidieerde kwaliteitsprojecten, met bijbehorende 
kennisdeling naar lokale Fietsmaatjes. 
De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanwege de verwachte baten uit 
filantropie wordt in 2021 het CBF keurmerk als “Goed Doel” aangevraagd. 
Nadere informatie, inclusief jaarstukken, vindt u op: https://fietsmaatjes.nl/stichting-fietsmaatjes-
nederland/. 

 

Vacature penningmeester 

De huidige secretaris zal volgens het rooster van aftreden per 1-4-2021 aftreden. De huidige 
penningmeester zal dan doorschuiven naar de positie van secretaris, waardoor de functie van 
penningmeester vacant wordt. De nieuwe penningmeester wordt voor een periode van 4 jaar 
benoemd. Gezien de snelle groei van het aantal Fietsmaatjes organisaties, de komst van twee nieuwe 
bestuursleden en de uitdaging van de werving van nieuwe sponsoren wordt een boeiende en 
dynamische periode verwacht. Wij zoeken dan ook een financieel goed onderlegde penningmeester 
die een goede teamspeler wil zijn in ons 5-koppige bestuur. Van de nieuwe penningmeester 
verwachten wij verder: 

• Heeft affiniteit met het concept en doelstelling van Fietsmaatjes; 

• Is niet tegelijkertijd bestuurslid of in dienst van een aangesloten Fietsmaatjes organisatie 
(tenzij als fietsmaatje); 

• Heeft een achtergrond of is werkzaam in het financiële werkveld; 

• Heeft voor deze vrijwilligersfunctie minimaal 8 uur per maand beschikbaar; 

• Zal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen; 

• Zal voor deze functie geen bezoldiging ontvangen. 
U kunt uw belangstelling of vragen voor deze boeiende functie kenbaar maken naar de huidige 
bestuursleden, Mirjam van Iterson en Ria Eijck. Bel 06 51 42 32 48 (Mirjam) of 06 53 83 04 18 (Ria) of 
stuur een email naar: bestuur@fietsmaatjes.nl 
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