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Kaartje verstuurd naar de mensen die zich hebben aangemeld als ‘Vriend van’ de
Stichting Fietsen Alle Jaren Nederland.
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Voorwoord
Dit is het eerste jaarverslag van de op 1 april 2021 opgerichte stichting.
FAJ maakte dit voorjaar 2021 de transitie door van een door de Fietsersbond gesteunde
organisatie naar een onafhankelijke landelijke stichting. Maart 2021 ontvingen we de
stukken van de notaris en werden er digitale handtekeningen gezet. Corona zorgde ook op
dit vlak voor een uitdaging om alles ‘op afstand’ te regelen. Uiteindelijk werd de akte in een
zoom-bijeenkomst door een kandidaat notaris ….. kort toegelicht en vervolgens getekend
en toegestuurd.

Er is onder meer nagedacht over missie, organisatiestructuur  en doelstellingen van de
stichting.

In dit verslag de bevindingen van een jaar waarin we belangrijke eerste stappen hebben
gezet voor een stevig fundament en een groeiend perspectief voor Fietsen Alle Jaren.
Veel leesplezier

Het bestuur,
Nina, Marion, Guus, Albert en Jos

Onze Missie

Het motto van de stichting en aangesloten initiatieven: “Iedereen heeft recht op wind door
haar/zijn haar”. Op herinneringen die opkomen als je langs bekende plekken fietst of
gewoon een mijmerende gedachte wanneer je door de natuur gaat. Die herinneringen en
gedachten horen bij ons en zijn uniek. Verhalen die als je ouder wordt met jou zullen
verdwijnen. Fietsen Alle Jaren combineert die verhalen met de vreugde van een stukje
fietsen.

De landelijke stichting stelt zich primair tot doel lokale initiatieven te faciliteren en te
verbinden. Ze doet dat op een laagdrempelige wijze waarbij de uitgangspunten van de
overkoepelende organisatie ‘Cycling Without Age’ (CWA) leidend zijn:

“stimuleer vriendelijkheid, ben ruimhartig, toon solidariteit, wees open en transparant in je
handelen. Deel kennis en middelen met anderen”.

Wat vooraf ging
Fietsen Alle Jaren is in 2014 in Nijmegen als eerste stad in Nederland opgestart. Daarna is
het initiatief met steun van de Fietsersbond en sponsoring van het Oranje Fonds onder de
paraplu van de internationale organisatie Cycling Without Age (CWA) verder ‘uitgerold’ in
ca 25 plaatsen verspreid over het land. Na deze succesvolle en leerzame periode stokte
de groei. Initiatieven moesten noodgedwongen weer stoppen of gingen ‘onder eigen vlag’
verder.
Medio 2020 besloten twee oprichters van het initiatief in Nijmegen te onderzoeken hoe
Fietsen Alle Jaren weer hernieuwd leven kon worden ingeblazen. Er was inmiddels veel
kennis en know how bij plaatselijke vrijwilligers over hoe een initiatief op te starten, er was
een mooie landelijke website en er was geïnvesteerd in een boekingssysteem waarmee
ritjes konden worden ingepland.



Nina van Haren en Boi Huisman onderzochten de mogelijkheden van een ‘doorstart’. De
bevindingen werden vastgelegd in het rapport ‘Groei&Bloei’. Daarin werd o.a. nagedacht
over een nieuwe organisatiestructuur die beter aansloot bij het gedachtegoed van ’Cycling
Without Age’. In een denktank met vrijwilligers ‘van het eerste uur’ werd hier verder over
nagedacht. Oktober 2020 gaf de Fietsersbond aan dat ze mede op basis van
kostentechnische overwegingen het initiatief niet langer konden ondersteunen. Dat besluit
opende de weg naar een andere opzet voor de landelijke aansturing van Fietsen Alle
Jaren. In projectgroep-verband werd door vrijwilligers verder nagedacht over de voor en
nadelen van verschillende organisatievormen. In een zoom-bijeenkomst op vrijdag 6
november 2020 werden alle initiatieven uitgenodigd om hierover mee te denken.

De Stichting Fietsen Alle Jaren Nederland

Begin 2021 werd met een tiental vrijwilligers uit heel Nederland verder nagedacht over de
contouren van een nieuwe organisatieopzet. In deze fase hebben we afscheid genomen
van Serah Hoeks. Serah was als vrijwilliger het ankerpunt, steun en toeverlaat voor veel
opstartende initiatieven. Kennis en ervaringen van de initiatieven bundelde ze in handige
documenten ter ondersteuning van nieuwe initiatieven. Serah ging ook als ‘vliegende
reporter’ het land in voor interviews en sfeerreportages. Verder maakte ze verslagen van
bijeenkomsten. Serah heeft een baan aanvaard in Japan.

Besloten werd te kiezen voor een onafhankelijke landelijke stichting: een slagkrachtig
bestuur dat initiatieven zo effectief mogelijk ondersteunt zonder veel ‘organisatorische
rompslomp’ eromheen. Diverse initiatieven hebben plaatselijk al voor een stichtingsvorm
gekozen. Het zijn van een rechtspersoon is voor het binnenhalen van fondsen vaak een
voorwaarde. Voor de diverse rollen in het bestuur werden kandidaten geworven. Met een
viertal kandidaten zijn gesprekken gevoerd. De kandidaten hadden geen praktische
ervaring met Fietsen Alle Jaren. Ook keken ze op tegen een formele rol in het bestuur.
Uiteindelijk zijn deze rollen ingenomen door enthousiaste vrijwilligers uit de diverse
plaatselijke initiatieven. De notariskosten werden gedekt door individuele giften en giften
van plaatselijk initatieven en een “bruidsschat” van de Fietsersbond.
‘Corona proof’, met vooraf toegestuurde digitale handtekeningen en een zoom gesprek
met de notaris werd de stichtingsakte getekend en staat de stichting ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel.



Het team Fietsen Alle Jaren Alkmaar

Bestuur, Werkgroepen en Klankbordgroep
Het huidige bestuur van de landelijke stichting wordt op dit moment gevormd door:

voorzitter: Marion Scholten;
penningmeester: Guus Mentink;
secretaris: Jos Huisman;
algemeen lid: Nina van Haren;
algemeen lid: Albert van Dijk.

Het bestuur overlegt eens in de twee weken digitaal en heeft veelvuldig contact
tussendoor. Woensdag 24 november kwam het voltallig bestuur voor het eerst fysiek bij
elkaar in Amersfoort. De bestuursleden leerden elkaar weer wat beter kennen en dachten
verder na over de toekomst van de stichting.

Met het rapport G&B als leidraad is afgelopen jaar de organisatiestructuur verder
uitgewerkt en vastgelegd. Taken van het landelijke bestuur en de werkzaamheden van de
initiatieven zijn verwoord in een organisatieopzet. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk
voor een financieel gezonde landelijke organisatie, het ontwikkelen en actueel houden van
hulpmiddelen (foldermateriaal, website, boekingssysteem) en het vergroten van de



landelijke naamsbekendheid. Dit gekoppeld een een geleidelijke groei van het aantal
initiatieven in Nederland.
Streven is daarnaast om zo veel als mogelijk acties samen met de initiatieven in
werkgroep-verband op te pakken onder het motto ‘voor en door de initiatieven’.
Initiatief en regie voor concrete acties liggen bij het het bestuur maar de steun van de
aangesloten initiatieven is cruciaal. Daar zit uiteindelijk veel kennis en ervaring.
Vrijwilligers uit de  initiatieven werken constructief mee aan het bundelen van deze kennis
en ervaring en zijn bereid om starters in hun regio te ondersteunen.
Voor de werkgroepen is een aantal thema's bedacht. Denk bv aan techniek rondom de
riksja-fietsen, organiseren van inspiratiedagen, publiciteit etc. Enkele werkgroepen
zijn/waren al actief met concrete resultaten.
Een werkgroep ‘sponsoring’ heeft nagedacht over een sponsorstrategie voor de landelijke
stichting en dit in een document vastgelegd. Een andere werkgroep heeft zich gebogen
over de toekomst van de rittenplanner. Het huidige boekingssysteem, ontwikkelt met
financiële steun van het New Mobility Fonds, draait nog steeds maar heeft een beperkte
houdbaarheidsdatum. Voortzetting van de huidige hosting en de noodzakelijk upgrading
van het systeem kan de stichting financieel niet dragen. De werkgroep heeft verschillende
scenario’s beschreven als mogelijk alternatief. Komend voorjaar zal duidelijk moeten
worden hoe we de huidige rittenplanner of een alternatief, in de toekomst aan de
aangesloten initiatieven kunnen aanbieden.

Verder heeft het bestuur zich in gesprekken met meer ervaren bestuurders zoals Dick
Buursink (PvdA bestuurder gemeente Enschede) en Jos de Blok (oprichter Buurtzorg),
verdiept in hoe te opereren als stichting binnen het ‘sociale domein’.

Een aantal vrijwilligers heeft zich aangemeld voor een klankbordgroep waarmee het
bestuur met enige regelmaat zal sparren over lopende zaken.

Nieuwsbrief en Social media
In juni van dit jaar verscheen de eerste maandelijkse nieuwsbrief. Zeven zijn er inmiddels
verschenen. Deze brieven zijn een waardevolle aanvulling op de communicatie via de
landelijke website, facebook en Instagram. Daarnaast is er regelmatig contact via e mail
en zijn vrijwilligers betrokken bij de organisatie van de plaatselijke initiatieven aangesloten
op het discussieplatform Yammer. De nieuwsbrief wordt naar 115 adressen verstuurd.

‘Tante Jans’,  inspiratiedag Hilversum
Voorjaar 2021 werd besloten tot het organiseren van een eerste inspiratiedag onder ‘eigen
vlag’. De werkgroep ‘inspiratiedagen’ ging hiermee aan de slag. Met gastvrijheid en steun
van het initiatief in Hilversum werden op vrijdag 3 september 25 deelnemers welkom
geheten in het verzamelgebouw ‘Tante Jans’. Goed voor een vertegenwoordiging van 13
landelijke initiatieven! Er was koffie en thee en ruim de tijd om kennis te maken. Veel
initiatieven namen wat lekkers mee voor bij de lunch.
Via een live verbinding met Denemarken sprak oprichter Ole Kassow het gezelschap toe
en ‘peptalk’ was er ook van “founding father’ Boi Huisman. Boi volgt de ontwikkelingen
rondom FAJ wat meer op afstand maar met grote interesse.
In kleine groepjes werd over verschillende thema’s rondom FAJ kennis en ervaringen
uitgewisseld en de uitkomsten plenair met iedereen gedeeld. Voor meer informatie over
‘de oogst’ van deze leerzame maar vooral leuke en gezellige dag zie het verslag - link -



Voor de leden van het landelijke bestuur was de inspiratiedag ook bijzonder omdat ze
elkaar voor het eerst fysieke ontmoetten 😊😊

3 september 2021 Inspiratiedag Hilversum

Weer aangehaakt
Om de band tussen de landelijke stichting en de plaatselijke initiatieven te versterken is
een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. 13 initiatieven hebben inmiddels positief
gereageerd op de oproep om (weer) onderdeel uit te maken van de landelijke organisatie
en de overeenkomst getekend teruggestuurd. Ze onderschrijven daarmee o.a. de ‘Guiding
Principles’ zoals die door de wereldwijde organisatie CWA zijn vastgelegd. Naast een
plekje op de website kunnen deze initiatieven rekenen op ondersteuning van de landelijke
stichting. De meeste maken gebruik van de rittenplanner en zijn aangesloten op het
communicatieplatform ‘Yammer’. Tevens zijn de initiatieven bereid gevonden om naar
draagkracht de landelijke stichting jaarlijks met een vrijwillige financiële bijdrage te
steunen. Van het ‘contributiemodel is afgestapt om de lokale initiatieven niet onnodig te
belasten met een financiële verplichting.

Via de website meldden zich dit jaar ook mensen bij het bestuur aan die graag in hun
woonplaats een initiatief willen starten. Het bestuur neemt contact op met deze starters,
geeft adviezen en deelt informatie. Waar mogelijk worden enthousiastelingen aan elkaar
gekoppeld en houden we de vinger aan de pols.

Onderstaand het overzicht van de stand van zaken rondom fietsen alle jaren in Nederland.



Aangesloten initiatieven contactpersoon? e mail ?

Alkmaar

De Bilt

Delfland

Deventer

Drachten

Gouda

Groningen

Heeze

Hilversum

Leeuwarden

Maastricht

Nijmegen

Scheveningen

Vogelenzang

Westelijke Mijnstreek

Heeze*

Best*

Opstartende initiatieven

Utrecht

Lochem

Roosendaal

Arnhem Rheden

Venlo

Castricum (isw met Alkmaar)



Initiatieven los van de landelijke stichting

Vlaardingen

Harderwijk

St Anthonis

Oud Beijerland

Den Haag

* denken er over om weer aan te sluiten

Covid 19
De pandemie trok ook in 2021 een stevige wissel op de activiteiten van zowel de landelijke
stichting maar vooral de plaatselijke initiatieven. Met name de start van 2021 als de laatste
maanden werden (weer) beheerst door persconferenties, grafieken en tabellen met de
trends rondom besmettingen, ziekenhuis bezettingen, vaccinatie- en booster campagnes.
Veel initiatieven hebben in het dal van de pandemie waarbij het leek dat we het ergste
gehad hadden, het fietsen met de doelgroep weer opgepakt. Maar met de opmars van een
nieuwe variant in november van het afgelopen jaar werd alle hoop weer de kop ingedrukt.
Op het moment van schrijven van dit verslag, januari 2022, worden maatregelen weliswaar
stap voor stap versoepeld maar het aantal besmettingen loopt nog steeds fors op. Hopelijk
kan er dit voorjaar toch weer voorzichtig worden gestart met het maken van ritjes.

‘Ozosnel’ was even zoek maar FAJ De Bilt bood uitkomst



Internationaal
In het traject naar het oprichten van de landelijke stichting was er met enige regelmaat
contact met Denemarken. Ole Kassow oprichter van ‘Cycling Without Age’ werd via de
mail en in een tweetal zoom sessies over de ontwikkelingen in Nederland bijgepraat. Het
contact resulteerde in het tekenen van een ‘Licence Agreement’ waarmee de stichting zich
formeel ‘affiliate’ mag noemen van CWA. Rechten en plichten zijn in deze overeenkomst
vastgelegd. Fietsen Alle Jaren Nederland en aangesloten initiatieven zijn nu ook te vinden
via de wereldwijde website en maken gebruik van het logo en naam van de organisatie.
Het geeft een goed gevoel om zo onderdeel te mogen uitmaken van deze grote
wereldwijde community. Deze is primair gericht op het ‘omarmen’ van en omkijken naar
onze kwetsbare ouderen maar streeft ook nadrukkelijk hogere doelen na zoals een betere
inrichting van de openbare ruimte, duurzaam handelen en daarmee het gezond houden
van onze planeet voor toekomstige generaties.

Bankrekeningnummer en ANBI-status
In 2021 heeft het bestuur de eerste knopen doorgehakt rondom de financiële toekomst
van de stichting. Er is een zakelijk bankrekening geopend en een beleidsplan opgesteld
voor het verkrijgen van de  ANBI-status. Begin december werd met terugwerkende kracht
(mei 2021) de ANBI-status aan de stichting verleend. Het doen van giften is zo
belastingtechnisch aantrekkelijk.
Gekozen is voor een voorzichtige financiële start: de keuze voor een scenario gericht op
het genereren van inkomsten voor het draaiend houden van de stichting. Dit betreft het
dekken van de belangrijkste kostenposten (bankrekening, website CWA en hosting van
het boekingssysteem). Voor de dekking zijn de initiatieven gevraagd om een vrijwillige
bijdrage te leveren. Diverse donateurs hebben de stichting inmiddels gesteund met een
tikkie (makkelijk gemaakt op de website) en inkomsten zijn aangevuld met de actie word
‘vriend van’. Het financiële jaarverslag is als bijlage aan dit verslag toegevoegd.



Ondertussen in Kopenhagen: Cycling Uden Alter in de botanische tuin, juni 2021

Korte vooruitblik 2022
Dit voorjaar stelt het bestuur haar beleidsplan voor de komende jaren vast. Verder hopen
we inhoud te geven aan de diverse werkgroepen en de naamsbekendheid van het initiatief
Fietsen Alle Jaren te vergroten. O.a. via mailings, de nieuwsbrief en bijeenkomsten zullen
de contacten worden onderhouden met de plaatselijke initiatieven.

Voor een kennismakingsbezoek en over en weer van elkaar te leren wordt contact gezocht
met de ‘partnerorganisatie in Duitsland ‘Radeln Ohne Alter’.

Financieel
Het jaar 2021 is voor de stichting een opstartjaar, ook financieel. Er was een aantal
voorspelbare kosten, als stichtingskosten voor de oprichtingsakte, webhosting kosten voor
ons boekingssysteem en bankkosten, gezamenlijk € 1.081,52.

Aan de inkomstenkant hebben we mogen rekenen op een gulle gift van particulieren, maar
ook ondersteuning vanuit de Fietsersbond en van onze lokale initiatieven met een totale
waarde van € 2.495,01. Daarnaast zijn we in 2021 gestart met de actie “Vrienden van
Fietsen Alle Jaren Nederland”, welke ook een mooi bedrag van € 235 heeft opgeleverd.



Al met al een resultaat van € 1.648,49, welk bedrag is overgeheveld naar de financiële
administratie voor het jaar 2022.

Bijlage: Financiën Stichting Fietsen Alle Jaren Landelijk Jaarverslag 2021

Mijlpalen piketpaaltjes chronologisch

2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Juni: Aangepast advies hoe te handelen in tijden van Corona;
20 oktober: aankondiging Fietsersbond stopt met haar ondersteunende activiteiten voor
Fietsen Alle Jaren per 1 april 2021;
6 november: zoom meeting met initiatieven over de toekomst van Fietsen Alle Jaren onder
voorzitterschap van Wim van de Heijden;
Projectplan vastgesteld tbv verzelfstandiging;

2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

januari:  vacature voor bestuursleden 1 april 2021 persbericht oprichten stichting
26 april: laatste bijeenkomst Projectgroep verzelfstandiging
december: Belastingdienst verleent ANBI status;
Afscheid van Fietsersbond
Afscheid van Serah
november: Fysieke bijeenkomst van bestuur in Amersfoort
Vrijdag 3 september Inspiratiedag

Bijlage 3

Stand van zaken plaatselijke initiatieven


