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JAARVERSLAG 2019 - STICHTING FIETSMAATJES ALMERE 
Vastgesteld door het bestuur van Stichting Fietsmaatjes Almere op  2 maart 2020. 

 

 

Inleiding  

Dit is het eerste jaarverslag van Stichting Fietsmaatjes Almere, opgericht op 28 

januari 2019.  

 

Aan de formele  oprichting ging een periode vooraf die door onze voorzitter 

is beschreven: 

 

Fietsend verliet ik Zorggroep Almere op 1 juni 2015: “Ik ga een lekker stukkie 

fietsen” zei ik met een vette glimlach in mijn afscheidsspeech bij mijn 

pensioen. En daar zat ook de belofte bij om op de duofiets van 

woonzorgcentrum Zephyr in Almere Buiten te gaan fietsen met bewoners; 

mensen met dementie.  In augustus 2015 ben ik daarmee begonnen. Ik was 

meteen verkocht en wekelijks verheugde ik me op mijn fietstochtjes door 

Almere Buiten  en de Oostvaardersplassen.  En mijn “gasten” en hun 

zorgverleners waardeerden de fietstochtjes ook.  Maar…. de beperking  tot 

de bewoners van Zephyr zette me aan het denken.  Uit ervaring gedurende 

mijn werk als huisarts wist ik dat er ook mensen zijn die ( nog)  thuis en  niet 

meer zelfstandig kunnen fietsen.  In 2018 kwam ik op het spoor van 

Fietsmaatjes.nl, een organisatie die al enige jaren het fietsen op de duofiets 

met thuiswonende mensen organiseerde in de Bollenstreek. En zij helpen 

initiatieven in andere delen van het land in de startfase.  In oktober 2018 heeft 

Fietsmaatjes.nl een presentatie gehouden voor mensen van Zorggroep 

Almere, de Schoor, de VMCA, de “Fiets en geniet groep” van de FRTCA.  De 

aanwezigen waren allen enthousiast en ondersteunden mijn plan om ook in 

Almere een Fietsmaatjes project te gaan starten. Daarna heb ik een stel 

mensen enthousiast kunnen maken voor mijn plan en met dti “team” hebben 

we  deelgenomen aan het startprogramma van  Fietsmaatjes.nl. En daarna 

kon, ondersteund door “Mooizogoedzo” en “Almeernotaris” op  28 januari 

2019 de Stichting Fietsmaatjes Almere opgericht worden.     



Pagina 2 van 15 

 
 

 

  

 

De doelstelling:  

 

“Stichting Fietsmaatjes Almere is een vrijwilligersorganisatie  voor mensen die er 

graag op uit gaan met de fiets,  maar dit door een beperking (in bewegen, zien, 

horen, cognitie bv. dementie) niet meer zelfstandig kunnen. Ook mensen die 

kampen met eenzaamheid behoren tot onze doelgroep. Zij zijn onze “gasten”. Onze  

“vrijwilligers”  houden van beweging en van het leggen van persoonlijke contacten. 

Wij  koppelen onze gasten aan onze vrijwilligers en proberen daarbij  een goede 

“match” te maken. We hebben ook een maatschappelijke doelstelling: 

beleidsmakers en politici hebben het vaak over het behoud van kwaliteit van leven, 

bevorderen van vitaliteit en meedoen. Richt je op datgene  wat iemand nog wel 

kan en houd niet op met het benoemen wat iemand niet meer kan. Laat dat nu net 

zijn wat wij  doen en waarmee wij willen bijdragen aan het realiseren van  een goed 

sociaal klimaat in de stad Almere”.  

 

Het bestuur  

Het bestuur bestaat vanaf de oprichting uit de volgende personen :  

1. Bert Groot Roessink, voorzitter;  

2. Donald Smit, secretaris;  

3. Meindert Pol, penningmeester,  

4. Bart Bakker, technische zaken,  

5. Wil van Koningsbrugge, hoofd coördinatie,  

 

Daarnaast zijn Ien van den Akker (hoofd planning) en Margreet Kamper 

( jeugdzaken en vertrouwenspersoon) nauw bij het besturen van Fietsmaatjes Almere 

betrokken.    
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In 2019  heeft het bestuur maandelijks vergaderd op de eerste maandag avond van 

de maand. De onderwerpen die dit jaar aan de orde zijn gekomen zijn :  

• werkplan voor de startfase,   

• opstellen van een “opdracht” aan VOF Fietsmaatjes.nl om ons te ondersteunen,  

• deelname aan de opstartcursus van  Fietsmaatjes.nl,  

• opstellen van statuten,  

• aanvragen van  subsidie bij diverse partijen,  

• verkrijgen van de ANBI status,  

• aanmelden bij de Kamer van Koophandel,  

• kiezen van een Bank,  

• opzetten van onze website,   

• onze presentatie in de lokale pers en op sociale media, alsmede aanschaf 

van PR materiaal, 

• Onderhouden van contacten met onze partners (zoals Zorggroep Almere, de 

Schoor, VMCA),   

• realisatie van goede stalling voor de duofietsen,  

• opzetten van formeel beleid t.b.v. onze gasten en vrijwilligers ( zoals AVG, 

Klachtenprocedure),  

• keuze van planningssysteem,  

• deelname aan festivals,  

• deelname aan beurzen en andere evenementen,  

• onderhouden van contacten met andere Stichtingen Fietsmaatjes in 

Nederland,  

• werving van donaties t.b.v. aanschaf van nieuwe duofietsen,  

• opstellen van een meerjarenplan 2020-2025 en een  

meerjarenbegroting 2020-2021 

• deelname aan Rabo-clubsupport,  

• aanmelden voor de Doe-MEE 2019 award Flevoland,  

• aanschaf van nieuwe duofietsen.  

 

 

De “echte” start. 

In 2019 hebben we een donatie van € 10.000,-- ontvangen uit het budget “Samen-

sterk-in de wijk” van de Gemeente Almere. Met deze donatie waren we in staat  

onze  eerste  duofiets aan te schaffen. Bij de officiële opening op 25 mei 2019 van 

het gerenoveerde gezondheidscentrum De Haak in Almere-Haven, is deze fiets 

gepresenteerd. Ook heeft de plaatselijke pers hier aandacht aan besteed en zijn de 

eerste ritjes gemaakt. 

Vanaf 1 juni 2019 zijn we volop gaan fietsen  met onze gasten uit Almere-Haven. 
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Naast de “eigen” duofiets in Almere Haven, richtten we onze pijlen in dit eerste jaar 

ook op het opzetten van activiteiten rond de duofiets van woonzorgcentrum Zephyr 

in Almere Buiten.   

 

 

Na de eerste bekendmaking in de plaatselijke pers over de oprichting van onze 

stichting Fietsmaatjes Almere en de mededeling dat wij nu op zoek gingen naar 

vrijwilligers en gasten, kwamen diezelfde week al diverse aanmeldingen van gasten 

en vrijwilligers binnen. De doelstelling van onze stichting sprak veel mensen aan. Het 

werven van gasten en vrijwilligers werd met volle overgave opgepakt door Wil van 

Koningsbrugge en Ien van den Akker. Zelf geven ze hieronder hun ervaringen weer:  

 

In de afgelopen maanden hebben wij ongeveer 75 gesprekken gevoerd met 

vrijwilligers en gasten. We spreken de vrijwilligers meestal in een zorgcentrum 

of een buurthuis en bij de aangemelde gasten gaan we op huisbezoek en 

geven dan uitleg over de werkwijze van Fietsmaatjes Almere. We doen alle 

gesprekken met zijn tweetjes en hebben daar enorm veel plezier in. We 

ontmoeten leuke mensen en  ervaren ook zelf de impact van beperkingen. 

We zijn blij dat we iets concreets  te bieden hebben. We hebben ook drie keer 

een trainingsochtend voor vrijwilligers georganiseerd om hen vertrouwd te 

maken met het rijden op de duofietsen en met het omgaan met kwetsbare 

gasten c.q. duopassagiers. Dat waren heel gezellige en nuttige 

bijeenkomsten. We proberen voor elke gast 2 vrijwilligers te vinden die elkaar 

kunnen afwisselen en tijdens afwezigheid elkaar kunnen vervangen. Aan het 

eind van 2019 hadden wij 45 aangemelde vrijwilligers, waarvan er 25 ook 

daadwerkelijk fietsen met 1 of 2 vaste gasten (thuiswonend of wonend in een 

woonzorgcentrum in Haven en Buiten). Een aantal vrijwilligers fietst met hun 

eigen partner of als begeleider van mensen uit woongroepen. Er zijn nu 30 

aangemelde gasten, waarvan de helft ook daadwerkelijk fietst en een vast 

fietsmaatje gevonden heeft.   

 

 

Onze Gasten 

Er hebben zich tot 31 december 2019 in totaal 30  thuiswonende mensen 

aangemeld als “gast”. Daarvan is met 15 ook daadwerkelijk gefietst.  Naast deze 

aangemelde thuiswonende gasten heeft een aantal vrijwilligers ook gefietst met 

“gasten” die wonen in de Overloop, in Zephyr of in Castrovalva. 

Dat in 2019 nog niet met alle aangemelde thuiswondende “gasten” kon worden 

gefietst kwam door het ontbreken van duofietsen in Almere- Stad. Daaraan kwam 

eind november 2020 een einde met de komst van de tweede duofiets die vanuit 

Castrovalva wordt gebruikt.  
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Ten behoeve van onze gasten hebben we een privacyreglement opgezet is er een 

klachtenprocedure. Verder heeft Margreet Kamper de functie van 

vertrouwenspersoon op zich genomen.    
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Onze vrijwilligers 

Fietsmaatjes Almere is een totale vrijwilligersorganisatie. Naast de fietsvrijwilligers 

doen de bestuursleden hun werk vrijwillig en hebben we in 2019 ook veel hulp gehad 

van vrijwilligers bij andere acties ( zoals het maken van foto’s en filmpjes voor onze 

PR middelen,  ondersteuning bij het opzetten van de website, testen van fietsen en 

verbeteren van stalling bij  Zephyr) . In totaal beschikte Fietsmaatjes Almere op 31 

december over 60 vrijwilligers.  

De instructie van vrijwilligers om het fietsen op de duofiets met een gast goed onder 

de knie te krijgen kende naast drie gezamenlijke instructies op zaterdagochtenden 

ook vele individuele “lessen” die gegeven werden door ervaren vrijwilligers.   

Er hebben zich tot 31 december 2019 in totaal 45 mensen aangemeld als vrijwilliger 

om te fietsen.  Door 25 vrijwilligers zijn in de laatste helft van 2019 met onze gasten  

meer dan 200  fietstochten gemaakt. Omdat de eerste tochtjes gratis zijn hebben 

we 184 ritjes in rekening kunnenbrengen.    

Ten behoeve van de vrijwilligers is  een vrijwilligersovereenkomst opgesteld, zijn   

uitgeschreven instructie voor het gebruik van de fietsen en de stallingen gemaakt, is 

,een klachtenprocedure vastgesteld, inclusief het benoemen van een 

vertrouwenspersoon. Tenslotte zijn  voorbereidingen getroffen voor het gratis 

verkrijgen van VOG verklaringen. In 2020 moet dat echt gaan functioneren.  

Het implementeren van het planningsprogramma “Samen Fietsen” heeft heel wat 

voeten in aarde gehad. Maar sinds begin 2020  is  het operationeel voor onze 

vrijwilligers en kunnen zij zelf hun ritten inplannen.  

Onze vrijwilligers zijn verzekerd via de regeling van de verzekering van vrijwilligers bij 

de Vereniging Nederlandse Gemeenten.  
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Onze duofietsen 

De eerste fietsen zijn zg. “Fun2GO”fietsen  van de firma van Raam uit Varseveld en 

zijn  geleverd door Schulting tweewielers. Ze zijn gestald  bij De Overloop in Almere 

Haven en Gezondheidscentrum Castrovalva in Almere-stad (Tussen de Vaarten). De 

fietsen staan onder technische beheer van Bart Bakker. Een impressie van hem.  

 

De duofiets van de Overloop heeft al een paar dure storingen gehad zoals 

een defecte accu en een defecte controller. Beide mankementen zijn onder 

garantie verholpen. 

Ook de fiets van Zephyr, die formeel eigendom is van Zorggroep Almere, is 

door ons intensief onderhouden. Banden zijn vernieuwd, er is een heupgordel 

geplaatst en de voetsteunen zijn vernieuwd. Schade t.g.v. een ongelukje is 

door de fa Schulting gerepareerd. 

Groot onderhoud van onze eigen fietsen wordt door  Schulting tweewielers uit 

Almere gedaan. De fiets van Zephyr kent een onderhoudsovereenkomst met 

de firma Harting-Bank. Kleine reparaties, zoals het repareren en  vervangen 

van de banden,  worden door vrijwilligers  van Fietsmaatjes uitgevoerd. zelf. 

Helaas heeft zowel Fietsmaatjes Almere als de Schulting tweewielers in de 

afgelopen maanden minder goede ervaringen met van Raam opgedaan, 

met name wat betreft de service en de communicatie. Daarom is gezocht 

naar andere  fabrikanten.  Met Fietsmaatjes Amstelveen is contact geweest 

om ervaringen te delen en proef te fietsen op een HUKA fiets. De eerste  

indruk van het fietsen met een HUKA was positief en daarna stelde  HUKA een 

fiets ter beschikking waar de vrijwilligers van Zephyr twee weken op konden 

fietsen. Ook hun ervaringen waren positief over de kwaliteit van deze duo 

fiets. Tegelijkertijd waren er positieve ervaringen op het gebied van contact 

en communicatie met de fabrikant HUKA. Daarom hebben we eind 2019 een 

bestelling van twee fietsen van HUKA geplaatst bij Schulting.   

 

Er is totaal sinds de oprichting van Fietsmaatjes Almere naar schatting 2.500 km met 

de gefietst met de 3 fietsen. Dit betreft naast de ritten met de gasten ook tochtjes in 

het kader van instructie van vrijwilligers en deelname aan festiviteiten.  

 

De  “stalling” van onze  fietsen. 

Onze eerste fiets is gestald in woonzorgcentrum De Overloop in Almere haven. In 

verband met de totale verbouwing van de Overloop vanaf november 2019 is er een 

tijdelijke oplossing gezocht en is steeds in goed overleg met alle  betrokken 

medewerkers van De Overloop geïmproviseerd met de stallingsplaats. In de 
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nieuwbouw is door de manager van De Overloop een plaats voor onze duofiets 

gereserveerd in de inpandige stalling van de scootmobiels. 

 

 

Onze tweede fiets is gestald in de fietsenstalling van Castrovalva,  “centrum voor 

wonen zorg en welzijn” in de wijk Tussen de Vaarten in Almere stad.  Ook deze 

stallingsplaats is in goed overleg met betrokken medewerkers van Castrovalva tot 

stand gekomen.  

Daarnaast heeft Fietsmaatjes Almere de duofiets van Zephyr in Almere Buiten 

gebruikt en is de stalling van de fiets grondig aangepast, zodat de fiets zonder het 

verpleeghuis te hoeven betreden kan worden gebruikt door onze vrijwilligers. Hiertoe 

moesten ingrijpende veranderingen gerealiseerd worden betreffende ontsluiting en 

elektrische voorzieningen tbv het opladen van de accu’s. Fietsmaatjes heeft de 

stalling voorzien van mooie deuren. 

 

 

Communicatie 

Het bestuur heeft veel  in het werk gesteld om de bekendheid van de Stichting 

Fietsmaatjes in Almere tot stand te brengen en te vergroten. Voorlichting en nieuws 

hebben we verspreid via de website (www.fietsmaatjes.nl), de facebookpagina, 

flyers, posters en visitekaartjes.  

Er zijn  diverse artikelen aan Fietsmaatjes Almere gewijd  in de lokale weekkrant 

AlmereDezeWeek. Ook heeft Zorggroep Almere enkele malen via  haar interne 

communicatie aandacht gevraagd voor ons initiatief.  

MEE IJsseloevers heeft uitgebreid aandacht besteed aan onze “award” (Doe Mee 

Award Flevoland), die op 12 december 2019 in Doetinchem aan ons is uitgereikt   

Tenslotte hebben Voiceworks en de Rabobank ook in hun interne en externe 

communicatie aandacht aan ons besteed. 
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Belangrijkste Activiteiten 2019 

• 10 januari  Training eerste module Fietsmaatjes.nl in Almere  

• 16 maart  Training tweede module Fietsmaatjes.nl in Waddinxveen 

• 4 mei  Deelname aan bijeenkomst landelijk platform Fietsmaatjes.nl  

                      in Leiden 

• 11 mei  Presentatie en deelname aan fietstoertocht: Kris-kras  

                       door Almere  

• 25 mei           Opening Nieuwe gezondheidscentrum de Haak in  

    Almere Haven 

• 25 mei  Voorlichting over fietsmaatjes Almere op het Oogcafe in Almere  

• 6 juni  Presentatie aan de fietsclub Fiets en Geniet in Almere stad 

• 6 juni  Presentatie aan dagbestedingscoaches van Zorggroep Almere  

• 13 juni  Voorlichting op bijeenkomst: Stedelijk Overleg Gehandicapten 

                        Almere 

• 15/16 juni  Presentatie op het Floriade festival, deelname aan  

                        Floriade fietstocht  

• 3 juli  Demonstratie duofiets op VIP (VN verdrag In de Praktijk)               

                             bijeenkomst   

• 29 augustus Presentatie  aan coördinatoren vrijwilligerswerk van Zorggroep  

    Almere  

• 19 september Presentatie op vrijwilligersbeurs van VMCA  in Almere stad 

• 5 oktober  Presentatie op de Almere 50plus beurs in het gemeentehuis in 

                             Almere stad 

• 11 oktober Deelname leefstijlmarkt Zorggroep Almere in Almere haven 

• 23 oktober Uitreiking Rabo clubsupport 

• 14 november      Presentatie aan bezoekers van de “Guus Schrijvers academie” 

                             in Castrovalva 

• 20 november Deelname aan Symposium Fietsend vooruit van de fietsersbond  

                             Almere in het KAF  

• 21 november Feestelijke ingebruikname van onze tweede fiets in  Castrovalva 

• 12 december Uitreiking Doe-MEE award Flevoland 2019 in Doetinchem 
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Financiën  

Financieel heeft de Stichting Fietsmaatjes Almere in haar eerste jaar sterk geleund op 

de subsidie van het Oranjefonds om de organisatiekosten, waaronder wij ook de 

vervanging van duofietsen op de langere termijn verstaan, te dekken. In 2019 

hebben we succesvol een aanvraag ingediend bij het VSB fonds om ons te 

ondersteunen met een bijdrage in de organisatiekosten in de jaren 2020 en 2021.  

De kosten van aanschaf van nieuwe fietsen worden gedekt uit incidentele donaties.  

Om die te verwerven heeft de Stichting zich in 2019 gewend tot meerdere partijen 

en zijn in 2019  donaties verkregen van de gemeente Almere, het Rabo 

stimuleringsfonds Almere, Voiceworks BV uit Almere.   

In 2019 is  ook al de toezegging verworven  van de Katholieke Stichting voor Blinden 

en Slechtzienden, van  het Fonds Barthimeus en het Fonds SGS fonds om in de eerste 

helft van 2020 nieuwe duofietsen te kunnen aanschaffen.  

Deelname aan de Rabo clubsupport-actie was een groot succes. Na vier 

gerenommeerde en traditionele vrijwilligersorganisaties stond Fietsmaatjes Almere als 

nieuwkomer met stip op de vijfde plaats van meest gekozen activiteit, met de 

daarbij behorende forse schenking.  

Tegen het einde van het jaar kwam daar als klap op de vuurpijl nog het winnen van 

de Doe-MEE arward Flevoland bij, inclusief een mooi geldbedrag.  

We zijn er in dit eerste jaar zeer beperkt in geslaagd om individuele donateurs aan 

ons te binden, maar de eerste twee zijn over de brug.  

De stichting heeft de ANBI status, waardoor giften aftrekbaar zijn.  

 

 

 

Zie pagina’s 13  t/m 15  voor Financiële Rapportage 2019 

 i.v.m. Fondsenwerving (Balans / Winst- en verliesrekening) 
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De toekomst 

Fietsmaatjes Almere heeft in 2019  een plan van aanpak gemaakt waarin ook al 

melding werd gemaakt van een visie op de langere termijn.   

Fietsmaatjes Almere realiseert zich dat de groei van het aantal gasten en vrijwilligers, 

en de aanschaf van nieuwe fietsen, naast de benodigde euro’s om de fietsen te 

kunnen betalen, veel tijd en aandacht zullen vergen van veel mensen die zich 

vrijwillig inzetten voor Fietsmaatjes Almere. We denken dan ook minimaal de periode 

tot 2030 nodig te hebben om alle bewoners van Almere die daar behoefte aan 

hebben in staat te kunnen stellen om met een vrijwilliger/mantelzorger op een 

duofiets te gaan fietsen.  

Demografische gegevens vertellen ons dat in er 2019 bijna 7.500 personen van 75+ in 

Almere wonen. De groei van deze bevolkingsgroep zal tussen 2019 en 2030 

ongeveer 50% zijn. Een aantal van ruim 10.000 75+ers in 2030 lijkt realistisch. Als daar 

6% van in aanmerking komt voor het fietsen met een vrijwilliger op de duofiets, gaat 

het dus om 600 mensen in Almere. Hiervoor zijn minimaal 500 vrijwilligers nodig en 

minimaal 40 duofietsen.  

Dit is een enorme uitdaging voor de Stichting Fietsmaatjes Almere.  

 

Met de hier geschetste uitdaging is in het  eerste jaar voortvarend gestart. Maar het 

is volstrekt helder dat de we de komende jaren op veel fronten actief moeten zijn 

om onze ambities waar te kunnen maken. Voor 2020 levert dat de volgende 

speerpunten op:  

 

1) Uitbreiden van het aantal duofietsen,  

2) Uitbreiden van het aantal vrijwilligers 

3) Vinden en bedienen van nieuwe “gasten” 

4) Versterken bestuurskracht  met iemand die de “stalling” van de fietsen 

onder beheer krijgt. 

5) Versterken van de functies planning en coördinatie met een of meerdere 

wijk- coördinatoren 

6) Werven van “fietswachten” per wijk 

7) Borgen van de samenwerkingsrelaties met  relevante organisaties als o.a. 

Zorggroep Almere, InteractContour, de Schoor, de VMCA, Gemeente 

Almere, Fietsclub FRTCA,  

8) Verkrijgen van e-herkenning ten behoeve van de VOG verklaringen van 

onze fietsvrijwilligers. 

9) Voor fietsmaatjes Almere optimaliseren van software programma “Samen 

Fietsen”.   
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10) Aandacht voor  structurele inkomsten uit donaties en sponsoring. Naast het 

verwerven van  giften t.b.v. de aanschaf van nieuwe fietsen willen we dit 

jaar ook  

11) meer jaren overeenkomsten verwerven bij donateurs en sponsoren t.b.v. 

de kosten van de organisatie.  

12) Een bijdrage leveren aan de oprichting van een landelijke vereniging van 

lokale stichtingen Fietsmaatjes 

13) Organiseren van bindende bijeenkomsten voor onze vrijwilligers.  

14) Organiseren van voorlichting aan potentiele verwijzers van “gasten”.     

 

 

Op deze wijze wil Fietsmaatjes Almere een substantiële en aantoonbare bijdrage 

leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een 

beperking en eenzame mensen in 2020 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Fietsmaatjes Almere 

Ananastraat 1,  1326 GH ALMERE 

info@fietsmaatjesalmere.nl 

Kvk nr. 73821365 

RSIN 8596.75.208. 

Rabobank; NL16 RABO 0340 1044 65 
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Financieel rapport 2019 – Stichting Fietsmaatjes Almere 

 

BALANS PER: 

 

ACTIVA 
 

   31 december 2019 

   € 

Vaste activa        

Materiële vaste activa        

Duo-fietsen     19.190   

Inventaris en computers     -   

       19.190 

        

Vlottende activa        

Vorderingen op korte termijn        

Vorderingen en vooruit betaalde kosten     200   

Overlopende activa     10.839   

       11.039 

        

Liquide middelen        

Rabobank     12.324   

Kruisposten     -   

       12.324 

        

        

        

        

        

       42.553 
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Financieel rapport 2019 – Stichting Fietsmaatjes Almere 

 

 

PASSIVA 

 

   31 december 2019 

   € 

Stichtingskapitaal        

Stand 1 januari        

- Bestemmingsreserve     42.741   

     42.741   

- Resultaat boekjaar     -1.092   

Stand 31 december       41.649 

        

        

        

Kortlopende schulden        

Vooruit ontvangen baten     -   

Overlopende passiva     904   

       904 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       42.553 
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Financieel rapport 2019 – Stichting Fietsmaatjes Almere 

 

 

 

WINST- EN VERLIESREKENING 

 

   2019 

     €  € 

     Werkelijk  Begroting 

        

BATEN:        

- Eigen fondsenwerving     7.968  11.821 

- Acties van derden     -  - 

- Nog te ontvangen baten     -  - 

     7.968  11.821 

Bij : Rente spaarrekening     -  - 

     7.968  11.821 

        

LASTEN:        

- Uitgaven/kosten DUO-fietsen     2.667  875 

- Afschrijvingen     199  - 

- Vaste kosten     204  901 

- Organisatiekosten     5.989  10.045 

- Overige kosten     -  - 

Totale kosten     9.060  11.821 

        

        

Resultaat     -1.092  0 
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