
 

Informatie stichting Fietshelm is hoofdzaak 

Naam van de stichting  
Stichting Fietshelm is Hoofdzaak 

Het RSIN 
859065698 

Contactgegevens 
Stichting Fietshelm is Hoofdzaak 

Dahlia 3 

3247 DN Dirksland  

06-55784298 

info@fietshelmishoofdzaak.nl  

Doelstelling 
De veiligheid van kinderen, in het bijzonder kinderen tot twaalf jaar, op de fiets te verbeteren, door 

het bevorderen en vergroten van bewustzijn over het gebruik van fietshelmen onder jonge fietsers 

en het onder de aandacht brengen van de voordelen van het gebruik van fietshelmen bij ouders van 

jonge kinderen. 

Beleidsplan 
De stichting is van mening dat bewustwording bij twee groepen de meeste impact gaat hebben: 

Jonge kinderen en jonge ouders. Momenteel staat er een drietal projecten op de planning:  

1. Bewustwording: Door middel van verschillende projecten wil de stichting bewustwording 

vergroten. Daarvoor wil de stichting social media gebruiken en de website gebruiken. Jonge 

kinderen, maar vooral ook jonge ouders zullen hier de doelgroep vormen. Door slachtoffers  

een gezicht te geven hoopt de stichting een verandering in mindset teweeg te brengen. Verder 

zal samenwerking worden gezocht met prominente ‘influencers’ op social media die jonge 

ouders aanspreken.  

2. Naamsbekendheid: Verschillende events gecentreerd rondom fietsen hebben Nederland de 

afgelopen jaren aangedaan. In 2020 staat de start van de Vuelta in Utrecht gepland. Rondom 

dit event zijn verschillende mogelijkheden om de naam van de stichting te promoten, en zijn 

doelen te verwezenlijken. De bestuurders achter de bedrijven  die zich gebonden hebben aan 

de Vuelta stellen hun bedrijven open voor interne bewustwordingscampagnes omtrent 

fietshelmen.  

3. Onderwijs: Jonge kinderen zonder vooroordelen over fietshelmen zijn het makkelijkst te 

onderwijzen in het gebruik fietshelm. Als stichting zijn deze jonge kinderen waar de 

bewustwording begint, en dus wil de stichting een lespakket ontwikkelen zodat onderwijzers 

op een makkelijke manier jonge kinderen kunnen wijzen op de gevaren van fietsen zonder 

helm.  
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De bestuurssamenstelling  
• Voorzitter: Wilhelmus Lambertus Maria Kramer 

• Secretaris: Paul van der Bijl 

• Bestuurder: Elisabeth Maasland  

• Bestuurder: Joseph Peter Maria Baeten  

• Bestuurder: Jasmijn van Hees  

• Bestuurder: Ebba Ewa Martina Gustafsson Oberink 

De namen van de bestuurders 
• William Kramer 

• Paul van der Bijl  

• Elisabeth Maasland  

• Jos Baeten  

• Jasmijn van Hees 

• Ebba Gustafsson 

Het beloningsbeleid  
De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen beloning. 

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten  
Zoals beschreven in het beleidsplan zal de eerste uitgaande activiteit plaatsvinden in de toekomst. De 

individuele bestuursleden hebben activiteiten uitgevoerd rondom het thema ‘Fietshelm’, maar tot 

heden niet uit naam van de stichting.  

 

 


