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Voorwoord

Stichting Vrienden op de Fiets heeft tot doel het recreatief fietsen 
en wandelen te bevorderen. Daartoe biedt de stichting een netwerk 
van logeeradressen, waar sportievelingen op doortocht tegen 
een beperkte vergoeding kunnen slapen en ontbijten. Bijkomend 
voordeel is dat dit vaak leidt tot interessante ontmoetingen.

Om inzicht te geven in onze resultaten hebben we een vereen
voudigde versie van ons jaarverslag 2021 gemaakt. Deze geeft een 
goed beeld van onze prestaties en van onze financiële uitkomsten. 
Beide stemmen tot tevredenheid.

We gaan er vanuit dat de stichting ook op termijn veel mensen van 
dienst kan zijn bij hun fiets of wandeltocht.

Frank Köhler, voorzitter
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Algemeen

Statutaire naam, statutaire vestigingsplaats en rechtsvorm
Statutaire naam: Stichting Vrienden op de Fiets 
Statutaire zetel: Zevenaar 
Rechtsvorm: Stichting 

Doelstelling en aard van de activiteiten
De Stichting Vrienden op de Fiets is op 18 november 1994 opgericht 
te Zevenaar. De statuten zijn op 6 juli 2011 voor het laatst gewijzigd.

De doelstelling is hierbij als volgt in de statuten omschreven: De 
stichting heeft ten doel het bevorderen van het recreatieve gebruik 
van het vervoermiddel fiets en het wandelen, alsmede het vergroten 
en coördineren van faciliteiten en voorzieningen ten behoeve 
van fietsers en wandelaars en voorts hetgeen met een en ander 
rechtstreeks en zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Inschrijving Kamer van Koophandel
De inschrijving van de Stichting vond plaats in het handelsregister 
van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 41052534. 
De inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel 
Centraal Gelderland. 

Definitief vastgestelde jaarrekening 2020
Het bestuur van Stichting Vrienden op de Fiets heeft de jaarrekening 
2020 vastgesteld. Het nettoresultaat na belastingen over het 
boekjaar 2020 bedroeg € 141.420.
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Samenstelling bestuur per balansdatum
Sinds 22 juli 2011 heeft de Stichting Vrienden op de Fiets een bestuur 
van onafhankelijke vrijwilligers.
De bestuursleden zijn allen actief wandelaar of fietser en dragen 
de doelstelling van de stichting een warm hart toe. In 2021 was het 
bestuur als volgt samengesteld: 
 
De heer F. Köhler   Voorzitter
De heer W.J.M. de Vette   Penningmeester 
Mevrouw M. den Boef   Secretaris  
Mevrouw A.J. Adema:   Lid

Naast het bestuur is er een Raad van Advies.
De familieleden De Blecourt hebben drie leden voor de Raad van 
Advies benoemd: mevrouw A. van den Berg, mevrouw W. Bijleveld 
en dhr. P. Vreuls. 
 
De dagelijkse aansturing van Stichting Vrienden op de Fiets is sinds 
1 april 2015 in handen van mevrouw S.M. Gerwers, in de functie van 
directeur.
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Verslag

Inleiding
Ook 2021 stond nog bijna volledig in het teken van de corona 
pandemie. In eerste instantie omdat de hele toeristische sector tot 
stilstand was gekomen en in tweede instantie omdat door diezelfde 
stilstand de aantrekkingskracht van binnenlands toerisme, fietsen en 
wandelen in de buitenlucht én kleinschalig overnachten populairder 
dan ooit werd. 

Voor Vrienden op de Fiets resulteerde dit in (wederom) explosieve 
groei. In 2021 kregen we er ruim 16.000 Vrienden bij, voornamelijk 
uit Nederland en Europa. Er vielen circa 800 logeeradressen af, er 
meldden zich bijna 700 nieuwe aan. Daarmee is de stagnatie of zelfs 
lichte daling van het aantal logeeradressen een feit.
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Wat deden we in 2021?

Algemeen
Dit jaar zagen € 9.867 Vrienden af van het boekje. Het afgeleide 
bedrag van € 9.867 werd gedoneerd aan de Bijenstichting. 

In de voorjaarsronde 2021 kende het bestuur gelden uit het Fiets & 
Wandelfonds toe aan drie organisaties voor een totaalbedrag van 
ruim € 65.000: IVN ontving een bijdrage voor de ontwikkeling van 
nieuwe Trektochten, Stichting Toerisme & Recreatie Berg en Dal 
kreeg steun bij de ontwikkeling van een meerdaagse wandelroute 
rondom Nijmegen, speciaal toegankelijk voor (oudere) mensen met 
een beperking en de Fietsersbond kon met een aardig bedrag verder 
werken aan de 2.0 – versie van de Fietsrouteplanner. Daarmee was 
het budget voor 2021 nagenoeg opgesoupeerd; de najaarsronde 
verviel en het restant bleef in kas voor lopende verplichtingen. 

Het Fiets en Wandelfonds opereert onder het bestuur van 
de Stichting Vrienden op de Fiets en valt daarmee onder het 
meerjarenplan. Een deel van de reserves van de stichting komen via 
het Fiets en Wandelfonds ten goede aan fietsers en wandelaars in 
Nederland. Bij de oprichting in 2019 was een eerste evaluatie na twee 
jaar voorzien. Deze vond in 2021 plaats. De volgende aanbevelingen 
zijn overgenomen:

• De commissieleden evalueren de binnengekomen aanvragen aan 
de hand van een format met harde en zachte criteria, in lijn met de 
positionering van het fonds. De commissie adviseert het bestuur 
over de voorliggende aanvragen nadat zij haar afwegingen heeft 
gemaakt. Het bestuur toetst marginaal en gaat al dan niet akkoord 
met de voordracht.

• De Adviescommissie bestaat per 01 januari 2022 uit 3 leden, 
afgevaardigd uit bestuur, RvA en directie van de stichting. De 
zittings termijn voor de afgevaardigden uit bestuur en RvA is 3 
jaar, met een maximum van twee termijnen, zodat roulatie gewaar
borgd is. De directeur blijft aan als secretaris.

• Het jaarbudget voor het fonds is afhankelijk van het resultaat van 
de stichting en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Het plafond is 
bij de huidige omzet van de stichting vooralsnog op 90.000 euro 
gesteld.

In het kader van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
die op 01 juli 2021 in werking trad, heeft het bestuur een begin 
gemaakt met de uitwerking voor de stichting. De Code Goed Bestuur 
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is opgesteld, in 2022 wordt de verdere toepassing onder de loep 
genomen. 

We namen afscheid van Raad van Advies lid Ariane van den Berg. 
Familielid Joop de Blécourt benoemde Bert van den Berg als haar 
opvolger, zijn eerste termijn ging op 01 september 2021 in.

De stichting volgt de CAO Reiswerk, waarin geen indexatie voor 
2022 is voorzien. Het bestuur besloot desondanks een verhoging van 
1.9% voor de salarissen per 01 januari 2022 toe te kennen.

Administratie, ICT en processen
In 2021 is een nieuw ITplatform geïmplementeerd. Op 01 april is de 
stichting overgegaan naar het CRMsysteem Salesforce met een 
omvangrijke datamigratie, een vernieuwde backoffice, een nieuwe 
verbinding tussen portal en backoffice (API) en migratie van de 
site naar een nieuwe webserver. Inmiddels is bijna een jaarcyclus 
doorlopen met deze nieuwe configuratie en de kinderziektes zijn er 
wel min of meer uit. Het toegekende budget bleek ontoereikend, dit 
kon echter in de (herziene) begroting worden opgevangen.

Marketing en Communicatie
Signalen uit eerdere peilingen, de bevestiging cq. verheviging ervan 
tijdens de coronacrisis én het toch langzaam maar gestaag dalend 
aantal logeeradressen, hebben geleid tot breed onderzoek onder 
logeeradressen in het voorjaar van 2021. Het thema: ‘Hoe houden 
we het leuk’?. De onderzoeksresultaten mondden uit in de volgende 
adviezen van bureau De Jonge Honden: 

1. Scherp positionering en communicatie aan: presenteer op een 
vriendelijke, toegankelijke, minder formele manier wat Vrienden op 
de Fiets is. 

2. Zorg dat nieuwe Vrienden goed, nog beter, weten waar ze aan 
beginnen voordat ze zich aanmelden.

3. Haal logeeradressen dichterbij middels regelmatiger 
communicatie en een bescheiden loyaltyprogramma.

Er is een belangrijk begin gemaakt met de uitvoering van deze 
adviezen; in september was de lancering van een gerestylde versie 
van de huidige site. Ook de inhoud van het boekje 2022 is herzien. 
In het nieuwe jaar wordt het programma voor logeeradressen verder 
uitgerold.
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De aanwezigheid van de stichting op social media is onder de 
loep genomen. Besloten is de huidige Facebookgroep (extern 
gemodereerd) te blijven volgen en hier incidenteel een mededeling 
van de stichting te posten. Verdere inzet van social media wordt 
vooralsnog niet nagestreefd.

Financieel resultaat
Door de groei van het aantal Vrienden kwamen de inkomsten ruim 
boven de geprognotiseerde €790.000 uit, namelijk op € 846.000. 
Al met al is het eindresultaat opnieuw positief. Na aftrek van 
vennootschapsbelasting bedraagt het resultaat € 85.133. Het bestuur 
besluit om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Uit 
de algemene reserve wordt dan voor 2022 € 90.000 gereserveerd 
voor het Fiets en Wandelfonds.
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Financiële
bijlagen

Financiële bijlagen Vrienden op de Fiets 9



31122021 31122020

€ €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.440 1.859

Vlottende activa

Vorderingen

Belastingen en premies 
sociale verzekeringen

23.587 20.378

Overige vorderingen en 
overlopende activa

65.571 74.600

89.158 94.978

Effecten 243.970 236.070

Liquide middelen 831.740 770.279

1.166.308 1.103.186

Balans per 31-12-2021 (na voorstel resultaatverdeling)
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31122020 31122020

€ €

Passiva

Vrij besteedbaar eigen vermogen

Bestemmingsreserves 99.620 83.294

Overige reserve 984.380 915.573

1.084.000 998.867

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten

62.920 63.703

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen

5.955 2.052

Overige schulden en overlopende 
passiva

13.433 38.564

 82.308  104.319

1.166.308 1.103.186

Balans per 31-12-2021 (na voorstel resultaatverdeling) vervolg

Financiële bijlagen Vrienden op de Fiets 11



2021
Begroting 

2021
2020

€ € €

Baten

Donaties 846.391 770.000 792.557

846.391 770.000 792.557

Lasten

Afschrijvingen mate
riële vaste activa

419  232

Bestuur en 
medewerkers

140.085 153.250 139.226

ICT 92.804 101.110 71.662

Administratie en 
organisatie

35.915 44.350 40.770

Juridische 
ondersteuning

3.104 7.500 13.638

Marketing en 
Communicatie

395.917 390.000 327.918

(Markt)onderzoek 10.963  

Donaties aan derden 10.624 13.000 8.992

Totaal van som der 
kosten

689.471 709.210 602.438

Staat van baten en lasten over 2021
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Staat van baten en lasten over 2021 vervolg

Totaal van 
bedrijfsresultaat 156.920 60.790 190.119

Verplichtingen Fiets 
& Wandelfonds

65.380  11.750

91.540 60.790 178.369

Financiële baten 
en lasten

8.616  9.004

100.156 60.790 169.365

Belastingen over de 
winst of het verlies

15.023  27.945

Totaal van 
netto resultaat

85.133 60.790 141.420

Resultaatbestemming

Juridische 
ondersteuning

8.294 11.706

Fiets en 
Wandelfonds

90.000 36.750

Overige reserve 3.427 116.376

85.133 141.420
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