
 

 

 

 

 

 

 

 

 

goede werk, ontvangen al onze 

coördinatoren per post een set 

magneetplaten in nieuwe huisstijl. Deze kun 

je inzetten bij bijvoorbeeld jubilea of 

fotomomenten. 

Deze nieuwsbrief staat vol leuke en  

interessante onderwerpen: 

➔ Nieuwe vestigingen ANWB AutoMaatje 

➔ ANWB AutoMaatje ambassadeurs 

➔ Jubilea 

➔ Indrukwekkende cijfers 2021 

➔ Corona maatregelen 

➔ Brandstofprijzen 

 

We wensen jullie allemaal veel leesplezier. 

Met vriendelijke groet, 

Team ANWB AutoMaatje  

Simone van Leeuwen  

Myriam Mostart-Mevissen  

Naima Boultam 
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Nieuwsbrief 
ANWB AutoMaatje 

Hierbij de eerste editie van de ANWB 

AutoMaatje nieuwsbrief! 

Via deze nieuwsbrief zullen we jullie eens per 

kwartaal een update geven van 

ontwikkelingen rond ANWB AutoMaatje. 

7 jaar 

Inmiddels 7 jaar jong en met toenemende 

relevantie is het concept van ANWB 

AutoMaatje niet meer weg te denken. Steeds 

meer mensen voor wie vervoer niet 

vanzelfsprekend is, weten de weg te vinden 

naar ANWB AutoMaatje. En ook gemeenten 

blijven niet achter! 

100 gemeenten 

Op 18 mei gaat Utrecht als 100ste gemeente 

van start met ANWB AutoMaatje! Een 

fantastische mijlpaal waar we even bij willen 

stilstaan en wat we samen met U Centraal 

gaan vieren. We willen deze gemeente én  

U Centraal alvast van harte feliciteren met de 

start. Er gaan weer ontzettend veel nieuwe 

mensen bereikt worden die mobiliteit hard 

nodig hebben. 

 

 

 

Bedankt! 

Om te vieren dat we in 

100 gemeenten actief 

zijn en om jullie te 

bedanken voor al jullie 



 

 

 

 

 

 

 

Jubilea 

Met ANWB AutoMaatje valt er altijd wat te 

vieren. Elk moment is er eentje om in het 

zonnetje te zetten.  

Dat gold zeker voor Achterveld, Dalfsen en 

Simpelveld. Deze ANWB AutoMaatjes 

mochten hun vijfjarig jubileum aantikken. 

Mooie feestelijke momenten voor deelnemers 

en chauffeurs, wat door de lokale pers goed 

opgepakt is.  

ANWB AutoMaatje wordt lokaal vaak een 

warm hart toegedragen, wat bleek uit de 

verrassing die CarWashVught in petto had 

voor de chauffeurs van ANWB AutoMaatje 

Vught: zij werden verrast met een gratis 

wasbeurt voor hun auto ter gelegenheid van 

de 1000ste rit.  

 

Wist je dat je met het instellen van Google 

Alerts nog meer te zien krijgt van al het 

nieuws rond ANWB AutoMaatje? 

 

 

Nieuw vestigingen ANWB AutoMaatje 

Utrecht mogen we verwelkomen als 100ste 

gemeente, maar er zijn in de afgelopen 

maanden meer AutoMaatjes gestart: in het 

Zuid-Hollandse Nissewaard en Sliedrecht en in 

het Overijsselse Hengelo. Hengelo heeft 

daarbij zelfs de regionale televisie bereikt. In 

Overijssel is maar liefst 64 procent van de 

gemeenten actief, het hoogste percentage in 

Nederland!  

In het Friese Ooststellingwerf was de start al 

in november 2021, maar vanwege corona was 

de officiële opening met een symbolisch ritje 

door de wethouder uitgesteld naar 14 maart 

dit jaar. Tot slot ging op 3 mei Nederweert in 

Limburg van start. 

ANWB AutoMaatje ambassadeurs 

Om de relatie met vestigingen goed te kunnen 

onderhouden zijn in januari vijf nieuwe ANWB 

AutoMaatje ambassadeurs van start gegaan. 

Deze vrijwilligers zetten in op de relatie met 

de lokale coördinatoren en dragen bij aan 

uitwisseling van ervaringen. Dit doen zij onder 

andere door regelmatige bezoeken en het 

organiseren van regiobijeenkomsten. De inzet 

van ambassadeurs is nog niet landelijk. 

 

ANWB AutoMaatje 

in… 

100 gemeenten 

https://www.youtube.com/watch?v=wmiCheE5IS0
https://support.google.com/websearch/answer/4815696?hl=nl
https://support.google.com/websearch/answer/4815696?hl=nl
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2079722/vervoerproject-automaatje-blijkt-beproefd-middel-tegen-vereenzaming-senioren


  

 

Indrukwekkende cijfers 2021 

ANWB AutoMaatje  

 

Om trots op te zijn 

We wisten natuurlijk al hoe ontzettend veel werk er 

verzet wordt door al die vrijwilligers. Met elkaar 

hadden we 7 jaar geleden wel een idee dat 

mobiliteit een groot probleem is. Maar wie had 

kunnen vermoeden hoe groot de behoefte aan 

vervoer daadwerkelijk is en hoe veel meer we 

bieden dan vervoer. Hoe fijn het is voor al die 

deelnemers om weer op pad te kunnen en onder de 

mensen te zijn. En ondanks alle beperkingen van het 

afgelopen jaar bevestigen de cijfers het nog maar 

eens. Wij zijn er ontzettend trots op. Samen maken 

we het verschil. Samen komen we er wel! 
“Ik ben zo blij met 

AutoMaatje” 

Mevrouw Korthals-Altes  

in ANWB Kampioen 12 - 2021 



 

 

 

Corona maatregelen 

Met het aflopen van de coronamaatregelen 

was het voor ANWB AutoMaatje de afgelopen 

maanden mogelijk om steeds meer op 

normale wijze de ritjes te verzorgen. Om 

iedereen veilig vervoer te kunnen blijven 

bieden, zijn pas op 23 maart de laatste 

maatregelen voor de ritjes losgelaten.  

Dat er langzamerhand meer mogelijk was, is 

terug te zien in het groeiend aantal 

deelnemers en aanvragen van ritjes. Bij de 

ANWB AutoMaatje vestigingen is daardoor de 

druk op de inzet van vrijwilligers toegenomen 

en wordt geworven voor nieuwe vrijwilligers.  

 
Wil je reageren op deze nieuwsbrief? Heb je een leuk  

item voor de volgend editie? Je feedback is welkom!  

Mail naar automaatje@anwb.nl 

Reageren? 

Brandstofprijzen 

Ook de hoge brandstofprijzen zette de 

vrijwillige inzet onder druk. De ANWB heeft 

mede daarom de onkostenvergoeding per 21 

maart 2022 tijdelijk verhoogd naar 35 cent per 

kilometer. Samen met de verlaging van de 

accijnzen per 1 april gaf dit de vrijwilligers wat 

meer ruimte. Gelukkig zijn de brandstofprijzen 

gestabiliseerd, maar we houden het in de 

gaten. Op 23 mei wordt de tijdelijke verhoging 

heroverwogen. 

 

Ontwikkelingen  

ANWB AutoMaatje 

➔ Binnenkort gaan ANWB AutoMaatjes van 

start in Hillegom-Lisse, Zwijndrecht, 

Hendrik-Ido-Ambacht en Reusel-De 

Mierden. Welkom allen! 

➔ Daarnaast is er door verschillende andere 

gemeenten interesse getoond. 

 

➔ Niet alleen lanceren we deze maand onze 

nieuwsbrief, ook de aangekondigde  

Toolkit is online. In nieuwe huisstijl! We 

horen graag wat je ervan vindt. 

➔ Nieuw materiaal ontvang je vanaf nu ook 

in de nieuwe huisstijl. 

 


