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Gezocht: mede-initiatiefnemers Fietsmaatjes Gouda 
 

In en rondom de gemeente Gouda kun je heerlijk fietsen. Voor inwoners die minder mobiel 

zijn, is die mooie omgeving helaas maar beperkt toegankelijk. Terwijl het juist voor hen extra 

fijn is om lekker naar buiten te gaan, in beweging te blijven en onder de mensen te zijn. 

Samen met een enthousiast maatje fietsen op een duofiets. Dat willen wij ook mogelijk 

maken in Gouda. Daarvoor zoeken wij enthousiaste vrijwilligers. 

 

Fietsmaatjes is al in 35 Nederlandse gemeenten succesvol. 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. Door Fietsmaatjes 

zijn mensen vaker buiten, meer in beweging, en krijgen ze meer sociale contacten. Samen 

lekker fietsen en genieten! 

  

Wie zoeken we? 

We zoeken enthousiaste mensen die willen helpen om Fietsmaatjes in Gouda op te zetten. 

Fietsmaatjes.NL begeleidt en ondersteunt dit met onder andere een draaiboek, cursussen en 

hulp bij fondsenwerving. Met een team van minimaal zes mensen willen we Fietsmaatjes 

Gouda in de steigers zetten. De te verdelen rollen in deze fase zijn onder meer: voorzitter, 

secretaris, penningmeester, algemeen bestuursleden, coördinatoren vrijwilligers & gasten, 

fietsbeheerders, coördinator PR & communicatie, websitebeheer en vrijwilligersbeleid. Als we 

eenmaal van start zijn, gaan we fietsvrijwilligers werven. 

 

 

Wie zijn de Goudse initiatiefnemers? 

- Anne Marieke van Gameren, sociaal makelaar bij het sociaal team Gouda: verbinder en 

betrokken bij het opzetten van toegankelijke wijk-initiatieven; 

- Karin de Jong, coördinator informele zorg, Palet Welzijn/Mantelzorgcentraal; sociaal 

contact door letterlijk in beweging te komen vind ik een waardevolle aanvulling voor 

iedereen in Gouda. 

- Brenda van Dam, Manager informele zorg, Palet Welzijn: vindt als voormalig fysiotherapeut 

het belangrijk dat iedereen kan bewegen in de buitenlucht. 

- Kim Disco, coördinator aangepast sporten bij SPORT•GOUDA: vindt dat iedereen moet 

kunnen meedoen met sport- en beweegactiviteiten. 

 

 

Meer weten? Kom naar de informatiebijeenkomst op 28 november! 

Op maandagavond 28 november om 19:30 uur organiseren we in het Groenhovenbad een 

informatiebijeenkomst. Iedereen die het leuk vindt om meer over Fietsmaatjes te horen, 

eenmalig mee te denken of eventueel als samenwerkingspartner, mede-initiatiefnemer of 

(fiets)vrijwilliger een steentje bij te dragen, is welkom! 

Kom meer te weten over Fietsmaatjes en proef de sfeer, dan kunt u daarna bepalen of u ook 

actief wilt worden bij het opzetten van Fietsmaatjes Gouda. 

Op basis van deze bijeenkomst besluiten we of er voldoende draagvlak is om daadwerkelijk 

met Fietsmaatjes Gouda van start te gaan.  

 

 

Aanmelden voor de bijeenkomst 

Natuurlijk vinden wij het fijn als u van tevoren aangeeft dat u komt, maar ook zonder bericht 

vooraf bent u ook van harte welkom!   

U kan uw aanmelding doorgeven aan: k.dejong@paletwelzijn.nl   

Meer informatie: www.fietsmaatjes.nl  

mailto:k.dejong@paletwelzijn.nl
http://www.fietsmaatjes.nl/


 

____________________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: meer informatie is in te winnen via Kim Disco van 

SPORT•GOUDA, via kim.disco@sportpuntgouda.nl  
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