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1. Voorwoord 

De Stichting Riksja De Bilt is opgericht op 18 december 2020. Vanaf deze datum 

bestaat dus deze rechtspersoon, maar de activiteiten die door de betrokken 

vrijwilligers uitgevoerd worden vinden al plaats vanaf 2017. In hoofdstuk 4 ‘Missie en 

doelstelling’ leest u meer over deze activiteiten. 

De stichting is in het leven geroepen om beter als zelfstandige organisatie te kunnen 

functioneren Tot nu toe - januari 2021 – heeft Riksja De Bilt deel uitgemaakt van 

‘Fietsen Alle Jaren’, bestaande uit een aantal afdelingen in diverse steden in 

Nederland. Deze verzameling is weer onderdeel van het internationale ‘Cycling 

Wthout Age’, gevestigd in Kopenhagen. Missie en doelstelling zijn dan ook passend 

bij die van genoemde organisaties. Genoemd beter functioneren werd noodzakelijk 

toen Stichting MENS De Bilt zich terugtrok als organisatie voor de vrijwilligers van de 

riksja in De Bilt, terwijl tegelijkertijd de Fietsersbond zijn handen aftrok van Fietsen 

Alle Jaren, beide om budget- en beleidsredenen. 

Stichting Riksja De Bilt is afhankelijk van fondsen en giften. Met de stichting als 

rechtspersoon is het voor Riksja De Bilt mogelijk om transparant te zijn wat de 

financiën betreft. Bovendien heeft de ANBI-status het voordeel dat organisaties en 

particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en dat de stichting wordt 

gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen. 

Dit beleidsplan geeft inzicht in  

• de missie en doelstelling van de stichting 

• de financiën, het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting, 

alsmede de manier waarop de stichting geld werft 

 

Namens het bestuur van de Stichting Riksja De Bilt 

 

Fred Hijzen, voorzitter 

  

https://fietsenallejaren.nl/
https://cyclingwithoutage.org/
https://cyclingwithoutage.org/
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2. Algemene gegevens 

 

- adres secretariaat Stichting Riksja De Bilt: 

Park Arenberg 49, 3731EP De Bilt 

telefoonnummer: 0641350418 

- Stichting Riksja De Bilt is opgericht op 18-12-2020 door notariskantoor 

Houwing - Van Beek en is ingeschreven in het handelsregister op 21-12-2020. 

- nummer KvK: 81236204 

- fiscaal nummer (RSIN): 858620339 

- bankrekening: NL89 RABO 0364 6624 84 

- website: 

https://riksjadebilt.nl/  

https://fietsenallejaren.nl/de-bilt/ 

- email: info@riksjadebilt.nl  

 

  

https://riksjadebilt.nl/
https://fietsenallejaren.nl/de-bilt/
mailto:info@riksjadebilt.nl
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3. Bestuur 

 

- Fred Hijzen, voorzitter 

- Hettie van Eijck, secretaris 

- Wim Mastop, penningmeester 

- Annelies Versfelt, algemeen bestuurslid 

 

De bestuursleden krijgen geen vergoeding. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor: 

- het organiseren van ritten per riksja of duofiets, als beschreven in hoofdstuk 4, 

‘Missie en doelstelling’ 

- het onderhouden van het materiaal (meestal: de riksja) 

- het werven en begeleiden van vrijwilligers 

- een gezond financieel beleid, waaronder het beheer van het vermogen, het 

opstellen van een jaarlijks jaaroverzicht en goedkeuren 
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4. Missie en doelstelling 

Om de missie van de stichting te omschrijven kan wellicht dit citaat dienen van de 

website van ‘Fietsenallejaren’: 

Iedereen heeft recht op wind door 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. 

Onze vrijwilligers nemen per keer twee kwetsbare of niet meer mobiele mensen mee voor 

een fietstocht in een riksja. Een warmhartige maar eenvoudige handeling die iedereen kan 

doen. Tijdens de fietstocht luisteren we naar hun verhalen en geven hen de tijd en zorg die 

ze ook aan ons gaven. Met Alle Jaren bedoelen we dat het leven niet ophoudt bij een 

bepaalde leeftijd, en omarmen we wat elke generatie te bieden heeft door middel van iets 

eenvoudigs als fietsen. 

Artikel 2 uit de statuten van de stichting luidt: 

De stichting heeft als doel 

 

1. ouderen en mensen met een beperking in contact te brengen met anderen teneinde 

hun geestelijk, en sociaal emotioneel welzijn te verbeteren; en het verrichten van al 

wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die 

deel uitmaken van organen van de stichting. 

3. De stichting beoogt het algemeen nut. 

4. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

5. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 

- het organiseren van begeleide fietsactiviteiten voor de doelgroep als genoemd in lid 1 

van dit artikel met voor het doel geschikte fietsen als riksja en duofiets; 

- het ontplooien, stimuleren en van activiteiten die het doel kunnen bevorderen 

- het samenwerken met instellingen en organisaties die op soortgelijk gebied als dat 

van de stichting, werkzaam zijn. 
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5. Financiën 

 
1. Sinds maart 2017 worden door vrijwilligers met een riksja ritten gemaakt met 

mensen die niet meer zelf kunnen fietsen. Dit was een initiatief van de Fietsersbond 
in samenwerking met de Stichting MENS De Bilt voor zover het de activiteit in De Bilt 
betrof. Beide organisaties hebben besloten zich terug te trekken om budget- en 
beleidsredenen. De stichting Riksja De Bilt is opgericht om de activiteit voort te 
kunnen zetten. De riksja, het enige middel met waarde, wordt hiertoe door MENS om 
niet overgedragen aan de nieuwe stichting.  

De stichting Riksja De Bilt heeft geen structurele inkomsten: de ritten zijn gratis. Voor 
dekking van de kosten als verzekering, onderhoud, bankkosten, website, eventuele 
aansluitingen bij aanverwante organisaties is de stichting afhankelijk van vrijwillige 
bijdragen. Voor het eerste jaar 2021 is een eenmalige bijdrage toegezegd door de 
Stichting RK Ondersteuningsfonds Ouderen De Bilt voor algemene werkingskosten 
2021 ten bedrage van €1090 en ter dekking van startkosten (notaris, KvK, Corona-
aanpassingen, extra accu, reparatie) een bijdrage van €1200.  

In de loop van 2021 zal de werving van donaties voldoende moeten opleveren voor 
de komende jaren. Gedacht wordt onder meer aan bijdragen van zorginstellingen 
waarmee afspraken gemaakt worden voor het op reguliere basis rijden met hun 
clienten/bewoners. 

Vanwege de wat mindere ervaringen met de huidige riksja wordt onderzocht of 
aanschaf van een nieuwe dan wel inruil mogelijk is. Dat is uiteraard alleen mogelijk 
met beschikbaarheid van voldoende fondsen. 

 

2. Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de stichting. 

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. 

De jaarrekening, balans en staat van baten en lasten zijn in 2022 beschikbaar. Na 
goedkeuring van het bestuur wordt het financiële overzicht gepubliceerd op de 
website van de stichting, binnen 6 maanden na afloop van het desbetreffende 
boekjaar. 
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6. ANBI 

Stichting Riksja De Bilt voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een ANBI. Deze 

zijn: 

 
• De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-
eis. 

• De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen 
winstoogmerk. 

• De stichting en de mensen die rechtstreeks bij de stichting betrokken zijn, voldoen 
aan de integriteitseisen. 

• De bestuurders of beleidsbepalers van de stichting mogen niet over het vermogen 
van de stichting beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van 
gescheiden vermogen. 

• De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor 
het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 

• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale 
vacatiegelden. 

• De stichting heeft een actueel beleidsplan. 

• De stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 

• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met 
een soortgelijk doel. 

• De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen. 

• De stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. 

 

Dit zijn algemene voorwaarden. In de situatie van Stichting Riksja De Bilt geldt: 

- de stichting zet zich 100% in voor het algemeen belang 
- vacatiegelden zijn niet van toepassing 

 

Per 18-12-2020 merkt de Belastingdienst Stichting Riksja De Bilt aan als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bijdragen aan de stichting zijn dus 
fiscaal aftrekbaar. 

 


