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Uitnodiging Startbijeenkomst 
Samen maken we (duo)fietsen mogelijk voor iedereen die het niet (meer) zelfstandig kan 

 

In en rondom de gemeente Apeldoorn kun je heerlijk fietsen. Voor inwoners die minder mobiel zijn, is die mooie 

omgeving helaas maar beperkt toegankelijk. Terwijl het juist dan extra fijn is om lekker naar buiten te gaan, in 

beweging te blijven en onder de mensen te zijn. “Fietsmaatjes” is een (landelijk) initiatief dat iedereen die niet (meer) 

zelfstandig kan fietsen in staat stelt om samen met een fietsmaatje (fietsvrijwilliger) op een (elektrisch ondersteunde) 

duofiets op pad te gaan. Nu zijn duofietsen vaak alleen beschikbaar voor bewoners van instellingen, Fietsmaatjes 

maakt ze ook toegankelijk voor mensen die nog thuis wonen. 

  

Op 7 oktober 2021 vond een informatiebijeenkomst plaats die goed bezocht was door belangstellende bewoners en 

vertegenwoordigers van organisaties op het gebied van zorg, welzijn en sport. Op deze informatiebijeenkomst was 

men unaniem van mening dat Fietsmaatjes in de gemeente Apeldoorn niet mag ontbreken. Daarom organiseren we 

nu een startbijeenkomst om met elkaar te bespreken hoe verder te gaan met de oprichting. Iedereen die een steentje 

wil bijdragen is welkom. 

  

Wie zoeken we? 

Om Fietsmaatjes gemeente Apeldoorn op te starten en straks ook draaiende te houden, hebben we een team van 

minimaal zes mensen nodig. Een bestuur met daarin in elk geval een voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Daarnaast een aantal coördinatoren. Zij vormen de spil binnen de organisatie: ze maken kennis met nieuwe gasten en 

fietsvrijwilligers, koppelen hen aan elkaar en organiseren bijvoorbeeld vrijwilligersbijeenkomsten. Verder zoeken we 

mensen met enig technisch inzicht voor het fietsbeheer en de inkoop van duofietsen. Om straks onze gasten en 

fietsvrijwilligers te werven is PR en communicatie belangrijk. Ook kunnen we goed iemand gebruiken die handig is met 

ICT, voor het beheer van de website en het reserveringssysteem Samen fietsen. En natuurlijk zijn ook mensen die in 

het opstartproces hand- en spandiensten willen verrichten welkom. 

 

Wat hebben we te bieden? 

Een enthousiast team. Samen iets nieuws op zetten, daar krijg je 

energie van! Bovendien gaan we niet zelf het wiel uitvinden, maar 

worden we met het starterspakket van fietsmaatjes.nl op weg 

geholpen. Als team volgen we trainingen en maken we gebruik van 

bestaande kennis en materialen. Zo groeien we in onze rol en 

zorgen er samen voor dat Fietsmaatjes gemeente Apeldoorn 

voortvarend van start kan! 

 

Kom naar de startbijeenkomst! 

Op maandag 25 oktober 2021, van 19 tot 21u, organiseren we een 

startbijeenkomst voor iedereen die overweegt bijdrage te leveren aan het opstarten van Fietsmaatjes gemeente 

Apeldoorn. Graag nodigen we je uit om mee te praten over hoe we verder gaan. Op deze bijeenkomst maken we 

kennis met elkaar en wordt duidelijk of we voldoende menskracht hebben om met Fietsmaatjes gemeente Apeldoorn 

van start te gaan. Of dat we nog naar aanvullende menskracht op zoek moeten en hoe we dat dan het beste kunnen 

aanpakken. Ook als je vrijblijvend nog een keer wilt meedenken of als je eenmalig een afgebakende taak binnen het 

opstartproces op je wilt nemen ben je natuurlijk welkom. Na aanmelding ontvang je in de week vóór de bijeenkomst 

het programma en de locatie. 

 

Meer informatie 

Als je je aan wilt melden voor de startbijeenkomst of als je overweegt mede-initiatiefnemer of (fiets)vrijwilliger te 

worden, laat het ons weten: fietsmaatjesApeldoorn@hotmail.com. Meer informatie: www.fietsmaatjes.nl. 
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