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Conform de fasering van het Fietsproject 

van Rotary Club Nijmegen (RC Nijmegen) 

zoals beschreven in de aanvraag van 

de bijgestelde versie van mei 2018 

treft u hierbij aan, het verslag van de 

werkzaamheden en de verantwoording 

van het project.

Het project is bij u bekend onder nummer 

2018.0623.

Zoals uit het verslag duidelijk wordt, heeft 

deze budgetsubsidie in het kader van het 

Namens de projectgroep,

Jacqueline van de Pol, projectleider

en Theo Bergen, contactpersoon

initiatievenfonds Armoede en Schulden 

een belangrijke rol gespeeld bij de 

realisering van de doelstellingen van dit 

fietsproject.

Rotary Club Nijmegen, waaronder het 

bestuur van de Stichting Theo van 

Broekhovenfonds valt, is de gemeente 

Nijmegen zeer erkentelijk voor de 

toekenning van deze subsidie waardoor 

dit project mogelijk is geworden.

Voorwoord
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Rotary Club Nijmegen heeft een 

fietsproject opgezet met als doel om 

gezinnen met een zeer beperkt inkomen 

te ondersteunen bij de aanschaf en het 

groot onderhoud van fietsen om zo 

de mogelijkheden voor meedoen en 

integreren in de samenleving te vergroten.

In dit project wordt nauw samen gewerkt 

met de Vincentiusvereniging, die al fietsen 

verstrekt, maar een schrijnend tekort heeft 

aan bruikbare fietsen.

De door RC Nijmegen ingezamelde fietsen 

worden, na te zijn opgeknapt en van 

een deugdelijk slot voorzien, verstrekt 

door de Vincentiusvereniging Nijmegen 

aan mensen die via instanties als 

maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk 

en schuldhulpverleners zijn doorverwezen. 

1. Inleiding

Het fietsproject van Rotary Club 
Nijmegen
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2.1 Projectorganisatie

Op 18 april 2018 is aan Rotary Club 
Nijmegen via de Stichting Theo 
van Broekhovenfonds een subsidie 
toegekend uit het Initiatievenfonds 
Armoede en Schulden 2018. 
De operationele doelstelling van 
het project is: het inzamelen, 
opknappen en uitreiken van zestig 
fietsen voor mensen die in armoede 
leven. De looptijd van het project is: 
september 2018 - september 2019. 

Binnen Rotary Club Nijmegen is 
afgesproken dat elk van de 60 leden 
een fiets inbrengt. Op deze manier 
willen we de betrokkenheid van alle 
leden bij zowel het project, als bij 
de thematiek van het bestrijden van 
armoede in Nijmegen bevorderen.

2.2. Het verloop van het 
project

De looptijd van het project is 
van september 2018 tot en met 
september 2019. In september 
en oktober 2018 hebben we het 
project opgestart, de bestaande 
netwerken gemobiliseerd en de 
inzamelingsactie via een flyer 
bekend gemaakt. (Zie bijlage 1 de 
flyer: Geef uw fiets een tweede 
leven door hem aan Rotary te 
geven). In oktober t/m december 
2018 hebben we fietsen ingezameld 
en de ingezamelde fietsen bij drie 
fietsenmakers laten opknappen 
en de opgeknapte fietsen naar de 
Vincentiusvereniging gebracht.

Op 13 december konden we bij een 
tussentijdse evaluatie vaststellen, dat 
ons doel, zestig fietsen, was bereikt. 

Voor de uitvoering is een 
projectgroep van zeven personen 
samengesteld; twee leden van de 
Participatieraad zijn als adviseurs aan 
de projectgroep toegevoegd. 

De leden zijn:
Mw. drs. Jacqueline van de Pol, 
prof. dr. Theo Bergen, drs. Hans 
van Leeuwen, drs. Paul Dirven, 
dhr. Qader Shafiq, mw. mr. Helmy 
Schellens, drs. Igor van der Vlist. 
Theo Bergen is de contactpersoon 
namens RC Nijmegen, Jacqueline 
van de Pol treedt op als 
projectleider. Als adviseurs van het 
project zijn mw. Bibi Arefa Ansari 
en mw. Wicca Bijvelds betrokken.  
Zij zijn bij de start van het project 
beiden lid van de cliëntenraad.

We hebben het projectplan toen als 
volgt bijgesteld:

• We gaan door met 
inzamelen tot het einde van de 
projectperiode.
• We vragen aan het bestuur 
van RC Nijmegen extra middelen om 
fietsen op te knappen (zie: financiële 
verantwoording).
• We honoreren een 
aanvraag voor tien fietsen van het 
Natuureducatieproject van Netwerk 
Kleurrijk Groen.
• We kijken of we aan het 
verzoek van de Vincentiusvereniging 
kunnen voldoen door ook enkele 
elektrische fietsen aan te leveren.

2. Projectorganisatie, verloop en werkwijze
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2.3. De werkwijze van het 
project
 
Wij zamelen de fietsen in met een 
bus die door een van de leden 
van RC Nijmegen beschikbaar is 
gesteld. Op vooral zaterdagen, 
maar ook op andere dagen hebben 
chauffeurs en een bijrijder de fietsen 
opgehaald bij de mensen thuis die 
via de mail van het fietsenproject 
een fiets hebben aangeboden. Zo 
een ophaalactie vraagt wel enige 
logistieke afstemming, omdat de 
mensen moeten weten wanneer de 
bus komt.

Contacten met de mensen die een 
fiets aanboden, verliep via email, 
06-nummers en WhatsApp. Per 
keer konden 12 fietsen met de bus 

Ook hebben we samengewerkt met 
Bikewerk, een werkervaringsproject 
van Stichting Pluryn. Door het 
grote succes ontstonden er 
capaciteitsproblemen voor het 
opknappen. De firma Stipbike 
(Honigterrein) kon ons op korte 
termijn uit de brand helpen.
Het bleek gunstig om meerdere 
adressen te hebben voor het 
opknappen van de fietsen, om zo 
pieken in de aanvoer van de fietsen 
op te kunnen vangen en ook om van 
continuiteit van het opknappen van 
de fietsen verzekerd te zijn.

Cruciaal voor het welslagen van 
het project was enerzijds de 
samenwerking met een organisatie, 
die de fietsen kan uitreiken aan 
mensen die daarvoor in aanmerking 

worden opgehaald. De opgehaalde 
fietsen werden naar de tijdelijke 
opslag en/of naar de fietsenmakers 
gebracht.

De fietsenmakers gaven ons een 
bericht als de fietsen klaar waren.  
De opgeknapte fietsen werden 
door ons weer opgehaald en bij de 
Vincentiusvereniging afgeleverd.
We werken in het project samen met 
drie fietsenmakers. 

Het project Onder De Bomen 
(dagbesteding voor mensen met 
beperking) bleek zich te zijn gaan 
richten op houtbewerking en niet 
meer op fietsreparatie. Via de 
Vincentiusvereniging kwamen we 
terecht bij een fietsenmaker in 
Lindenholt (Wouter Gabeler).

komen en anderzijds dat die 
organisatie door de mensen die het 
betreft en door hun verwijzers ook 
gevonden kan worden.

Wij zijn blij, dat we daarvoor een 
geschikte partner hebben gevonden 
in de Vincentiusvereniging. Wij 
hebben het uitreiken van de fietsen 
volledig aan de Vincentiusvereniging 
toevertrouwd.

Om principiële redenen hebben we 
aan de Vincentiusvereniging ook 
geen verantwoording gevraagd over 
aan wie de fietsen zijn verstrekt. 

...
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De projectresultaten kunnen vanuit twee perspectieven beschreven worden. 
Het eerste perspectief beschrijft de resultaten van het project in het aantal 
fietsen en is dus kwantitatief van aard. Het tweede perspectief beschrijft de 
resultaten van het project vanuit de effecten voor de doelgroep en is dus 
meer kwalitatief van aard.

3. Projectresultaten

3.1. Resultaten in aantallen

Tot en met april 2019 zijn 122 fietsen 
ingezameld.
Daarvan zijn 93 fietsen opgeknapt. In 
totaal zijn 83 fietsen overgedragen 
aan de Vincentiusvereniging en 10 
fietsen zijn overgedragen aan de 
stichting Kleurrijk Groen.

13 fietsen bleken niet meer geschikt 
te zijn om te worden opgeknapt.
 
13 aangeboden fietsen moeten nog 
worden opgehaald en opgeknapt.

Daarnaast zijn nog 3 elektrische 
fietsen aangeboden; twee daarvan 
zijn waarschijnlijk geschikt om te 
worden opgeknapt en deze twee 
opgeknapte fietsen gaan naar de 
Vincentiusvereniging.

3.2 Resultaten voor de 
doelgroep

De Vincentiusvereniging heeft door 
het fietsenproject de beschikking 
over een groot aantal en een grote 
variëteit aan fietsen. Het gaat om 
gewone stadsfietsen, maar ook 
om kinderfietsen, sportieve fietsen, 
mountainbikes, een tandem, een 
fietsaanhangertje en minimaal twee 
elektrische fietsen.

Hierdoor heeft de 
Vincentiusvereniging de 
mogelijkheid om mensen die 
daarvoor in aanmerking komen 
op maat aan een fiets te helpen. 
Voorbeelden zijn: iemand die een 
fiets kreeg om naar zijn stageplek te 
kunnen gaan; een statushouder, die 
dankzij de fiets veel meer beweegt 
(goed vanwege zijn diabetes); 

Ruim de helft van de aangeboden 
fietsen kregen we van (oud-) leden 
van RC Nijmegen en daarnaast heeft 
onze Duitse zusterclub uit Mönchen 
Gladbach vijf zo goed als nieuwe 
fietsen gedoneerd. De andere helft 
werd aangeboden via de mailbox 
van het project, naar aanleiding van 
de flyer-actie en het steeds meer 
bekend raken van ons project binnen 
een breed netwerk.

Ook zijn er 25 oude fietsen 
ingebracht door aankoop op een 
veiling. Deze fietsen hebben we 
‘ter adoptie’ aangeboden aan de 
clubleden die niet in de gelegenheid 
zijn om een eigen fiets in te brengen. 
Zij kunnen een van die fietsen voor 
40 euro adopteren. 

iemand die met de fiets naar zijn 
nieuwe, tijdelijke baan kan.

Daarnaast heeft het project ook zijn 
spin-off voor RC Nijmegen. Na de 
projecten voor ouders en kinderen 
(sportdag in 2016 en dagje Irrland in 
2018) zijn wij opnieuw betrokken bij 
mensen in Nijmegen, die het niet 
breed hebben.

Onze leden zijn op deze manier 
intensief betrokken bij en 
geïnformeerd over de armoede 
op lokaal niveau. Een excursie van 
leden van RC Nijmegen naar de 
Vincentiusvereniging op vrijdag 
8 februari 2019 heeft daar zeker 
aan bijgedragen. We bespreken 
nu binnen RC Nijmegen of 
armoedebestrijding een speerpunt 
gaat worden voor onze club in de 
komende jaren.
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Projectbudget

Subsidie Gemeente Nijmegen                                                         

Bijdrage RC Nijmegen (september 2018)                                         

Aanvullende bijdrage RC Nijmegen (januari 2019)                           

Aanvullende bijdrage RC Nijmegen (april 2019)

Schenkingen: 

- Kosten vervoer ritten bestelbus       

- Kosten drukwerk en porto voor mailing     

Bijdragen voor adoptiefietsen                                                           

Aangeboden fietsen (119+ 3 elektrische fietsen)                              

Inzet mensuren voor logistiek (120 uur)                              

Totaal

4. Financieel verslag

Naast de subsidie van 5.000 € 
door de Gemeente Nijmegen heeft 
Rotaryclub Nijmegen bij aanvang 
een budget van 1.000 € beschikbaar 
gesteld. Dat budget is, door het 
grote succes van het project nog 
tweemaal verhoogd tot een totaal 
van 5.000 €.

Ook hebben individuele clubleden 
kosten voor hun rekening genomen 
zoals het gebruik van de bus, 
het verzorgen van drukwerk en 
portokosten en er zijn mensuren 
ingebracht voor de logistieke 
uitvoering van het project. In het 
totaal zijn ruim 120 fietsen gratis 
aangeboden. 

Het budget van het project is als 
volgt samengesteld.

Conclusie

Hiermee is niet alleen het beoogde 
projectdoel van 60 fietsen, maar 
ook het toegekende subsidiebedrag 
meer dan verdubbeld.

In bijlage 2 wordt in de 
tabel Fietsproject: overzicht 
reparatiekosten fietsen een 
gedetailleerd overzicht gegeven van 
de kosten met betrekking tot het 
opknappen van de fietsen door de 
drie fietsenmakers met wie samen is 
gewerkt.

5.000 €

1.000 €

2.000 €

2.000 €

600 €

400 €

280 €  

p.m.

p.m.

11.280  €

(stand 3 mei 2019)
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5.  Bestendigingsplan

Een voorwaarde voor toekenning van 
de subsidie was het opstellen van een 
bestendigingsplan. Dit bestendigingsplan 
is als volgt vormgegeven.

De al gemelde bijstelling in december 
2018, houdt een verdubbeling in van het 
beoogde resultaat.

Het project is expliciet bij andere 
serviceclubs onder de aandacht gebracht.

Hiervoor is een handzame brochure 
gemaakt met werkwijze, succesfactoren, 
tips en contactadressen. (Zie bijlage 3 
brochure voor bestendiging).

Op de Rotaryconferentie in Nijmegen op 
23 maart 2019 is deze brochure aan de 
deelnemers uitgereikt. De andere drie 
Rotaryclubs in de gemeente Nijmegen 
worden benaderd met de vraag of ze 

mogelijkheden zien om het project op te 
pakken en voort te zetten. 
Uiteraard kunnen ook andere serviceclubs 
in Nijmegen worden geïnformeerd en zich 
bij dit initiatief aansluiten.

Daarnaast zijn er enkele spin-offs te 
melden:
- Schenking van tien fietsen 
aan het Project Kleurrijk Groen t.b.v. 
natuureducatie en sociale activiteiten voor 
statushouders.
- Contacten met en excursie bij de 
Vincentiusvereniging, die hebben geleid 
tot privédonaties en het leveren van 
elektrische fietsen.
- Beleidsvoornemen om 
armoedebestrijding als rode draad voor 
projecten van Rotary Club Nijmegen te 
nemen.
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6. Reflectie op het fietsproject

Impact door hergebruik

Stel dat je 12.000 euro ter beschikking 
zou hebben om fietsen aan te schaffen 
voor mensen in armoede situaties in de 
gemeente Nijmegen. Bij een gemiddelde 
prijs van 200 euro per fiets zou je dan 60 
fietsen kunnen aanschaffen. Door onze 
aanpak bereiken we het dubbele aantal 
fietsen met hetzelfde budget.

Daarnaast is de betrokkenheid en de inzet 
van alle deelnemers een relevant gegeven 
en in onze ogen ook een groot goed voor 
onze samenleving. In een samenleving 
waarin het voor sommigen van ons 
aanzienlijk moeilijker is dan voor anderen 

om een zinvol en gelukkig leven op te 
bouwen en te behouden, hebben wij met 
dit project een zinvolle bijdrage kunnen 
leveren aan mensen in onze gemeente die 
het niet gemakkelijk hebben.

De inzet en de betrokkenheid van alle 
participanten bij het fietsproject bevordert 
de cohesie en het onderlinge begrip in 
onze stad.

Onze conclusie is dat het project 
ruimschoots aan zijn doelstellingen 
heeft beantwoord en dat het bovendien 
opmerkelijk is hoe gul mensen zijn om 
goede fietsen een tweede leven te geven 
als het doel duidelijk is.
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Fietsproject Rotaryclub Nijmegen
clubjaar 2018-2019

Bijlagen

1. Flyer Geef uw fiets een tweede leven door hem aan Rotary te geven
2. Overzicht reparatiekosten fietsen
3. Brochure voor bestendiging Op zoek naar een mooi project?
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(*) Stand van zaken 3 mei 2019: 
Er zijn nog ruim 20 fietsen ingezameld /
aangeboden (waarvan enkele elektrische 
fietsen), die nog moeten worden 
opgeknapt.
Omdat de opknap van de elektrische 
fietsen duurder is dan de opknap van de 
gewone fietsen en omdat we verwachten 
dat er in de periode tot september 2019 
nog meer fietsen worden aangeboden, is 
door het bestuur van RC Nijmegen in april 
2019 nogmaals 2000 euro extra aan het 
fietsproject toegekend (zie budget).

FIETSPROJECT: overzicht 
reparatiekosten fietsen   3 mei 2019

Bijlage 2

Datum Reparateur Aantal fietsen Bedrag Bijzonderheden
15 okt 18 Wouter    4          135,70 1x oud ijzer
11 nov 18 Wouter    4          310,06
02 dec 18 Wouter    4          252,45
22 dec 18 Wouter    4          290,50 1x oud ijzer
Subtotaal Wouter 16         988,71

08 nov 18 Stipbike    9          434,60 1x oud ijzer
10 nov 18 Stipbike    8          728,92 2x oud ijzer
22 nov 18 Stipbike    8          447,70 2x oud ijzer
13 dec 18 Stipbike    6          367,76
18 dec 18 Stipbike 16       1.136,39 1x oud ijzer
21 dec 18 Stipbike    9           851,75 1x oud ijzer
09 jan 19 Stipbike    5           316,10
04 jan 19 Stipbike    5            129,75
16 jan 19 Stipbike    5            216,90
22 jan 19 Stipbike diverse fietsen           288,60 6 sloten
07 feb 19 Stipbike    1             74,45
Subtotaal Stipbike 67      4.992,92

16 nov 18 Bike Werk 10           981,90 4x oud ijzer

Subtotaal Bike Werk 10           981,90

106 fietsen 
ingezameld

93 fietsen 
opgeknapt

       6.963,53 13x oud ijzer

aanschaf veiling-
fietsen

880,11

Stelpost opknap-
pen fietsen

2.400,00
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