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Inleiding
Fietsen Alle Jaren is een initiatief waarbij mensen die niet meer zelfstandig naar buiten
kunnen gaan met een riksja worden meegenomen voor een tochtje naar buiten. Dit idee is
in 2012 ‘geboren’ in Denemarken en nu een wereldwijde beweging in 51 landen. Via
vrijwilligers in Nijmegen is Fietsen Alle Jaren geïntroduceerd in Nederland en inmiddels in
ca. 25 grotere en kleinere steden in Nederland ‘uitgerold’.
Begin april van dit jaar (2021) is de landelijke coördinatie en doorontwikkeling van dit
initiatief overgenomen van de Fietsersbond en ondergebracht in de Stichting ‘Fietsen Alle
Jaren Nederland’ (FAJ NL).
De stichting FAJ NL is in Nederland de licentiehouder van de internationale beweging
‘Cycling Without Age’ (CWA). Het doel van de organisatie wordt ook wel gecommuniceerd
met het statement ‘the right to wind in their hair’. In goed Nederlands : ‘het recht om de
wind door je haren te voelen’.

Missie
Fietsen Alle Jaren is een unieke activiteit om senioren de mogelijkheid te bieden om buiten
te zijn en eenzaamheid tegen te gaan. In een zogenaamde riksja, kunnen twee personen
voorop comfortabel plaatsnemen terwijl een vrijwilliger hen meeneemt voor een ritje.
Het accent ligt naast genieten van het buiten
zijn en de omgeving, op leggen van contacten
en het delen van verhalen. Door de rustige
fietstochten langs bekende plekken van
vroeger of de natuur komen vaak de mooiste
verhalen naar boven.
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Door de vergrijzing zijn steeds meer ouderen niet in staat zelfstandig naar buiten te gaan
terwijl ze dat wel graag willen. In de huidige zorg is daar vaak geen ruimte (lees tijd) voor.
Door het gewijzigde beleid wonen ouderen ook steeds langer thuis en dit kan leiden tot
een kleine leefwereld en eenzaamheid. Streven is ook een band te smeden tussen
cliënten en vrijwilligers zodat eenzaamheid verminderd wordt. Vrijwilligers zijn veelal fitte
gepensioneerden maar ook sociaal geëngageerde studenten en andere buurtbewoners.
FAJ NL geeft ook voor vrijwilligers een mooie gelegenheid om actief buiten te zijn en
verhalen te delen.

Doelstelling Landelijke Stichting FAJ NL
De doelstelling van de landelijke stichting is om de reeds bestaande en de in Nederland
nog op te richten nieuwe initiatieven met elkaar te verbinden en te ondersteunen.
Daarnaast wil de stichting vrijwilligers begeleiden die plaatselijk een nieuw initiatief willen
starten. Dit binnen de leidende principes van de moederorganisatie ‘Cycling Without Age’
waarbij actieve vrijwilligers van de afzonderlijke initiatieven van FAJ NL ouderen en
mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, meenemen op een riksja voor een
tochtje naar buiten.

Strategie
Kerntaak is het inrichten en onderhouden van een gezonde stichting die voor (aspirant)
deelnemers bij verschillende overkoepelende zaken kan ondersteunen en faciliteren. Dit
wordt verzorgd door diverse activiteiten o.a.:
● het zijn van een ‘community’ (o.a. op social media);
● regelen van diensten zoals verzekeringen;
● kortingen bij de aanschaf van riksja’s;
● organiseren van inspiratiedagen en ‘events’;
● het aanbieden van een boekingssysteem;
● het aanbieden van handboeken
● het vergroten van de bekendheid op landelijk niveau

Huidige situatie
De landelijke stichting is april 2021 opgericht en gestart met het opzetten van een
organisatiestructuur gericht op het realiseren van bovenbeschreven doelstellingen.
Middels een nieuwsbrief en social media worden bestaande initiatieven en partners op de
hoogte gehouden van de landelijke ontwikkelingen.

Activiteiten van de organisatie
De onderstaande activiteiten zijn inmiddels uitgevoerd:
● het oprichten van een onafhankelijke stichting;
● formaliseren van samenwerking met CWA (licentie);
● het opzetten van een landelijke organisatie en administratie;
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● delen van ontwikkelingen op social media;
● het o.a. middels een nieuwsbrief onderhouden van contacten met alle initiatieven in
Nederland welke op dit moment actief zijn (effectief fietsen met de doelgroep);
Voor de toekomst zijn o.a. de volgende activiteiten voorzien:
●
●
●

●

●
●
●

het ondersteunen van plaatselijke
initiatieven;
het zoeken naar mogelijkheden voor
sponsoring (sponsorstrategie);
overleg met de fabrikanten van
aangepaste fietsen over sponsoring,
samenwerking en mogelijke
verbeteringen aan de voertuigen;
het o.a. middels een nieuwsbrief
onderhouden van contacten met
alle initiatieven in Nederland welke
op dit moment actief zijn (effectief fietsen met de doelgroep);
verkennen van mogelijkheden voor gezamenlijke verzekeringen;
doorontwikkeling en optimaliseren van een boekingssysteem/ritjesplanner;
delen van ontwikkelingen op social media;

Organisatie
De organisatie bestaat uit een Bestuur van vrijwilligers met daaromheen een kern van
vrijwilligers die de landelijke organisatie ondersteunen.

Contactgegevens
Postadres: Antoon van Elenstraat 76, 6217JN Maastricht
RSIN 862650148
KvK-nummer: 82909229
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Telefoonnummer: 0653132180
Emailadres:info@fietsenallejaren.nl
Facebook: https://www.facebook.com/fietsenallejaren.
Website: www.fietsenallejaren.nl

Bestuur landelijke Stichting
Het bestuur van de landelijke stichting wordt op dit moment gevormd door:
Marion Scholten: voorzitter;
Guus Mentink: penningmeester;
Jos Huisman: secretaris;
Nina van Haren: algemeen bestuurslid;
Albert van Dijk: algemeen bestuurslid.

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerk voor de stichting.
Vrijwilligers
Na de start van het eerste initiatief in Nijmegen (2015) is Fietsen Alle Jaren onder regie
van de Fietsersbond in de loop der jaren uitgebreid door het hele land en werd het aantal
betrokken vrijwilligers en passagiers steeds groter. In de afgelopen zes jaar zijn meer dan
500 mensen als vrijwilliger betrokken (geweest), bij een lokaal initiatief als coördinator of
als piloot van de riksja, of op landelijk niveau als ondersteuning voor de lokale initiatieven.
Het is aantrekkelijk vrijwilligerswerk, animo om als vrijwilliger onderdeel te zijn van de
Fietsen Alle Jaren beweging is groot. Gezamenlijk is door die honderden vrijwilligers veel
gefietst met verschillende doelgroepen. Het overgrote deel bestaat uit kwetsbare senioren.

Financiën
Financiering regelen we middels donaties, subsidies en sponsoren. Een administratie is
ingericht en wordt nu bijgehouden. Informatie over de eerste jaarbegroting 2021 kan
worden opgevraagd.

Het werven van gelden
Voor de opstart heeft de stichting gebruik gemaakt van giften en donaties. Er wordt
gewerkt aan een contributie en/of sponsorstrategie om inkomsten te kunnen genereren
voor het leveren van bovenbeschreven diensten aan (opstartende) initiatieven.

Beheer en besteding van het vermogen
We streven naar een klein budget om de ondersteunende activiteiten jaarlijks inhoud te
geven. Er zijn geen betaalde functies. Naast inkomsten vanuit sponsoring en/of subsidies
vragen we de aangesloten initiatieven naar draagkracht een kleine financiële bijdrage.
Voor verdere vragen en informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van de
stichting.
Oktober 2021
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