
  

 
 

   
 

Geachte heer, geachte mevrouw                                                                                       

 

Graag Stellen wij onze vzw, Fiets Voor Iets, kort even aan u voor. Fiets voor iets werd opgericht door 

vier mensen met een passie voor de fiets en een hart voor de welzijnssector. Met onze vzw willen 

we twee zaken bereiken: 

- Mensen activeren en motiveren om op de fiets te kruipen. 

- Financiële acties op poten zetten die integraal naar een goed doel gaan. (Dit jaar naar het 

JAC Brugge) 

Wij willen mensen motiveren om meer met de fiets naar het werk te gaan. Al fietsend naar het werk 

heeft trouwens meerder voordelen. We sommen ze graag even voor u op: 

- Je draagt zelf een steentje bij aan het milieu. 

- Je kiest voor een veilige, comfortabele, filevrije route naar je werk. 

- Je begint je dag zonder zenuwen. Onderzoek toont aan dat mensen die naar het werk 

fietsen, voor 50% minder stress ervaren in vergelijking met de auto of het openbaar vervoer.  

- Een gezonde geest in een gezond lichaam. Twee keer per dag 15 minuten fietsen zorgt voor 

gezonde beweging. Als u 30 minuten per dag beweegt, kunt u uw conditie met ruim 10% 

verbeteren. 

Nog een extra voordeel is dat je als werknemer een fietsvergoeding krijgt. Je kant tot 0,24€ per 

kilometer krijgen van je werkgever. Interessant om te weten is dat dit een onbelast inkomen is. Een 

leuke financiële meerwaarde dus bovenop alle andere voordelen. Voel je het al kriebelen? 

Met Fiets Voor Iets steunen we heel concrete aspecten van het JAC Brugge. Om deze concrete 

aspecten te bereiken hebben we natuurlijk financiële steun nodig. Wil je ons hierbij helpen, kan dit 

bijvoorbeeld door je fietsvergoeding, of een deeltje hiervan naar onze vzw door te storten. 

Wil je graag meer informatie over onze vzw? Neem dan zeker een kijkje op onze website 

www.fietsvooriets.be of op onze facebookpagina. Neem gerust contact met ons op. 

Sportieve groeten 

 

Tijs, Philip, Bob en Jelle 

Fietsvooriets@gmail.com 
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