
Advies controlecommissie.  

Ingevolge artikel 15.1 van de statuten van de vereniging Fietsersbond zijn op de vergadering 

van de ledenraad van 23 januari 2016 als lid van de controlecommissie benoemd: Francien 

Dechesne en Peter van Doremalen. Op de ledenraad van 18 juni 2016 is benoemd Bert 

Warmelink. 

De huidige commissieleden (Francien en Peter) zullen nog een jaar aanblijven. Om de 

continuïteit te kunnen waarborgen, zoeken we naast 1 "regulier" nieuw lid, 1 nieuw lid ter 

vervanging van Bert Warmelink die (bij benoeming) voortijdig de commissie zal verlaten. We 

zoeken dus 2 nieuwe controlecommissieleden, die benoemd moeten worden. Komend jaar 

zou de commissie dan uit 4 personen bestaan, dit is volgens de statuten toegestaan 

(minimaal drie personen).   

 

Advies van de controlecommissie aan de ledenraad van de 

Fietsersbond van 10 juni 2017. 

De controlecommissie adviseert om decharge te verlenen aan het bestuur.  

In februari, maart en april heeft de controlecommissie door bestudering van documenten, 

via de mail en door het voeren van een tweetal gesprekken informatie verkregen van de 

organisatie.  

Onderwerp van bespreking zijn allereerst geweest de verwerking van aanbevelingen van de 

controlecommissie van 2016 over het betrekken van de ledenraad bij besluiten over nieuwe 

projecten en de presentatie van de verschillen van het jaarverslag met het werkplan en de 

begroting.   

Daarnaast is gesproken over de activiteiten van de stichting en de verantwoording daarvan 

richting de leden. Ook het rapport en managementsletter van de accountant zijn aan de 

orde gekomen.  

De controlecommissie vond de stukken en verantwoording goed op orde en spreekt ook dit 

jaar haar waardering uit voor de inspanningen die zijn verricht door de organisatie om ons 

van gevraagde informatie te voorzien. Zij heeft geen onregelmatigheden aangetroffen en 

geen aanleiding gezien om (extern) aanvullend onderzoek te laten doen. 

De controlecommissie constateert dat na de saneringsoperatie de organisatie op orde is en 

dat er ruimte is gekomen om te werken aan de toekomst van de vereniging – verjonging van 

het ledenbestand, en nadenken over rol, samenwerking en organisatie in een wereld waar 

de fiets en elektrische varianten aan een nieuwe opmars bezig zijn. 



 De commissie adviseert de ledenraad om decharge te verlenen aan het bestuur. 

10 juni 2017 

Francien Dechesne, Peter van Doremalen, Bert Warmelink. 

  


