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Inleiding 

Afgelopen jaar ging de film Why we cycle in première op het internationale fietscongres Velo-city in Nijmegen. 

Een betoverende film die laat zien dat fietsen ons domweg gelukkig maakt en vrijheid geeft. Niet voor niets 

was het thema van Velo-city 2017 ‘The freedom of cycling’. Fietsexperts uit tachtig landen kwamen naar 

Nijmegen om ervaringen uit te wisselen. Wij kijken met trots terug op een zeer geslaagd congres waar veel 

internationale fietsexperts en congresdeelnemers hun waardering uitspraken voor de grote rol en invloed die 

de Fietsersbond speelt in het fietsbeleid in binnen- en buitenland.  

In 2017 voerden we voor het eerst twee grote campagnes – de Gemeenteraadsverkiezingen en de 

Fietsstadverkiezing – in plaats van de jaarthema’s waarmee we hiervoor werkten. Wij zijn tevreden over deze 

nieuwe werkwijze. We konden onze focus goed leggen op de activiteiten rond deze twee onderwerpen, 

waardoor beide campagnes succesvol waren. 

Zo behaalden onze afdelingen met steun van het landelijk bureau een sterk lokaal resultaat rond de 

Gemeenteraadsverkiezingen. Maar liefst 150 wensenlijstjes met onze adviezen voor verbeteringen voor 

fietsers bereikten de plaatselijke politieke partijen. En een recordaantal van 384 (van de in totaal 388) 

gemeenten deed mee aan de Fietsstadverkiezing. De gemeente Houten won de titel Fietsstad 2018. 

Staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Milieu reikte de prijs uit op de 

drukbezochte bijeenkomst Toekomst van de fiets, die de Fietsersbond op 16 januari 2018 organiseerde. 

Het thema ‘vrijheid’ heeft ons geïnspireerd voor de nieuwe campagne Het Fietsende Schoolkind, waarin we in 

2018 aandacht vragen voor veilige en gezellige schoolroutes voor kinderen. We zetten onze campagne rond de 

Gemeenteraadsverkiezingen voort onder de naam ’30 is het nieuwe 50’. De Fietsersbond gaat zich inzetten om 

30 km de norm te maken binnen de bebouwde kom om zo de vrijheid en het fietsplezier aan de fietsers terug 

te geven. 

Saskia Kluit 

Directeur 
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De Fietsersbond in 2017 

Januari 

 Staatssecretaris Dijksma investeert €25 miljoen extra in onbeveiligde overwegen 

 Gladheid zorgt voor overlast, Fietsersbond houdt enquête 

Februari 

 Franc Weerwind benoemd tot voorzitter Fietsersbond 

 Fietsersbond en Wandelnet vragen op Fiets en Wandelbeurs aandacht voor actieve mobiliteit 

 Vergelijking verkiezingsprogramma’s: D66 en GroenLinks fietsvriendelijkst 

Maart 

 Start Fietsstadverkiezing: Nederland geeft mening over fietsklimaat 

 GGD-onderzoek bewijst grote hoeveelheden ultrafijnstof door scooters; Fietsersbond pleit versnelde 

verplaatsing naar rijbaan 

 Meer dan twintig mensen met steun Fietsersbond naar Velo-city  

 Vernieuwde app Fietsersbond Routeplanner laat fietsroutes horen 

 Fietsersbond ontvangt eerste speedpedelec helm 

April 

 Manifest: ‘Maak van verkeersveiligheid nationale prioriteit’, ondertekend door Fietsersbond en 31 

andere organisaties 

 Vernieuwde app Fietsersbond Routeplanner laat fietsroutes horen 

 E-biketest 2017: Sparta M7S als beste uit de bus 

Mei 

 Fietsersbond betreurt toename aantal verkeersdoden 

 Eerste ledenreis: Fietsersbond-leden fietsen door Berlijn 

 Wethouders Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Zwolle roepen samen met de Fietsersbond de 

onderhandelaars voor het nieuwe kabinet op om 700 miljoen in fietsinfrastructuur te steken. 

 Fietsersbond en RAI Vereniging pleiten voor meer uitzonderingen en onderbord speedpedelec 

Juni 

 Publieksenquête Fietsstad 2018 afgesloten, 45.742 fietsers deden mee. 

 Wandelnet en Fietsersbond opnieuw naar rechter voor overgang Alverna Heemstede 

 Velo-city 2017 in Arnhem en Nijmegen: Fietsersbond ruim vertegenwoordigd 

 Aankondiging nieuwe campagne ‘Fietsende schoolkind’ 

 Fietsersbond en provincie Zuid-Holland sluiten nieuwe overeenkomst voor advies 

 Nationale Fietsweek ‘Love to Ride’ van start 

Juli 

 App Fietsersbond Routeplanner biedt routes langs de Waterlinie 

 Fietsstad 2018: Bergen (L) meest ontspannende plek om te fietsen 

Augustus 

 Opinieartikelen in Nederlands Dagblad en Algemeen Dagblad: De auto moet nu echt inschikken 

 Fietsersbond blij met opening grootste fietsenstalling ter wereld 

 Actie Fietsersbond in Utrecht, Boxtel en Den Bosch: sneller fietsen door betere bandenspanning 
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September 

 Fietsersbond steunt voorstel minister om snorfietsers naar de rijbaan te krijgen 

 Fietsersbond: Verlaging maximumsnelheid in de bebouwde kom beter voor speed-pedelecrijders 

Oktober 

 Fietsstad 2018: Gouda meeste overlast door plassen op het fietspad, Houten minste 

 Regeerakkoord: 100 miljoen voor de fiets, Fietsersbond vindt dit onvoldoende voor de gewenste 

ambities 

November 

 Onderzoek Fietsersbond: stalling bij station vaak vol 

 Fietsersbond en Milieudefensie: Kamer moet snorscooter naar rijbaan mogelijk maken 

 Petitie voor pakketjes per fietskoerier 

 Vijf genomineerden voor titel Fietsstad 2018: Etten-Leur, Houten, Veenendaal, Winterswijk en 

Zoetermeer 

December 

 Cijfers verkeersongevallen bekend: fietsen wordt veiliger, appen zorgt niet voor extra ongevallen 

 Fietsstad 2018: Houten, Rijssen-Holten en Nunspeet strooien en vegen het fietspad het best 

 Kamer besluit: gemeente mag snorfiets van het fietspad weren  
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KPI’s 

Kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) zijn variabelen om prestaties van organisaties te analyseren. Deze 

indicatoren zetten doelstellingen om in meetbare variabelen, waaruit is af te lezen of de organisatie nog op 

koers ligt in het behalen van haar doelstellingen.  

2017 

1. Belangenbehartiging 

a. Minimaal 5 keer agenderen we een inhoudelijk item succesvol bij de politiek, landelijk of 

regionaal.  

Dit is gereraliseerd. Onder meer met de Gemeenteraadsverkiezingen, 

Scooteroverlast. 

b. We geven 750 keer lokaal advies, waarvan minimaal 50 procent wordt opgevolgd. 

(Benchmark wordt gebaseerd op de uitslag van de enquête onder afdelingen aan het einde 

van het jaar). 

Dit is gerealiseerd. In 2017 gaven de afdelingen maar liefst 3.300 keer advies. Van 

de gevraagde adviezen is 66 procent overgenomen. 

c. (nieuw) We presenteren een landelijke benchmark voor het fietsklimaat in alle Nederlandse 

gemeenten en kiezen uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 een nieuwe Fietsstad. 

Dit is gerealiseerd met de Fietsstadverkiezing. Er deden 384 gemeenten mee 

waarvan Houten verkozen is tot fietsstad 2018. 

 

2. Consumenteninformatie 

a. Met onze digitale middelen* bereiken we minimaal hetzelfde aantal mensen ten opzichte 

van 2016. Dat wil zeggen: minimaal 2,1 miljoen mensen (unieke bezoekers of volgers).  

Dit is gerealiseerd. Na een dip is het bezoek goed aangetrokken: naar 2,5 miljoen 

paginaweergaves eind 2017, meer dan de geplande 2,1 miljoen. 

b. We voeren minimaal 4 grote consumententests uit, die aansluiten bij de behoeften van onze 

primaire doelgroep, waarvan twee tests met een externe mediapartner, met een minimum 

bereik van 300.000 personen. 

Deels gerealiseerd. In samenwerking met de Telegraaf testten we e-bikes, stads- 

en toerfietsen. Een tweede mediapartner is niet gevonden. 
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c. De Fietsersbond heeft een nulmeting gedaan naar een specifiek benoemde doelstelling van 

conversies naar volgen, actief worden en lid worden via de website, sociale media en apps. 

Eind 2017 hebben we een doelstelling ten aanzien van deze conversies benoemd. 

Niet gerealiseerd.  

 

3. Diensten 

a. (nieuw) De projecten en programma’s in de stichting leveren een rendement voor de 

stichting op van minimaal 10 procent. 

Dit is niet gerealiseerd. 

 

b. (nieuw) In 2017 en 2018 heeft de Fietsersbond Routeplanner een vernieuwde app 

ontwikkeld waarmee leden en niet-leden verschillende functionaliteiten krijgen. De app 

wordt dagelijks 2.500 keer gebruikt. 

Niet gerealiseerd, hoofdzakelijk vanwege technische redenen. 

 

c. (nieuw) Daarnaast is de editor voor Routeplanner voor vrijwilligers eind 2017 vernieuwd en 

krijgt de nieuwe editor van de gebruikers minimaal het rapportcijfer 7,5 voor 

gebruiksvriendelijkheid. 

Niet gerealiseerd omdat de financiering niet is rondgekomen. Planning is dat te 

starten in 2018. 

d. (nieuw) In 2017 heeft de Fietsschool een project dat opgezet en gefinancierd wordt vanuit 

het gezondheidsdomein. 

Deels gerealiseerd. De eerste contacten in het gezondheidsdomein zijn gelegd, we 

hebben een procesplan Verkeersgezondheid gemaakt en een krachtenveldanalyse 

uitgevoerd waarin staat aangegeven met welke partijen uit het gezondheidsdomein we 

nauwer zouden kunnen of moeten samenwerken. 

 

4. Organisatie en financiën  

a. Het aantal vrijwilligers is 1.800, waarvan 7 procent onder de 45 jaar. Vrijwilligers zijn alle 

mensen die als rikssjef, editor, fietsdocent of lokaal vrijwilliger bij de Fietsersbond bekend 

zijn. 

Deels gerealiseerd. We hebben inmiddels 1.800 actieve vrijwilligers. Van een 

substantieel aantal vrijwilligers is de leeftijd echter niet bekend. Voor de  

    Fietsschool is de leeftijsdoelstelling wel gehaald. 
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b. Het aantal nieuwe leden is 2.500. Het aantal uitstromende leden ten opzichte van 31 

december 2016 is maximaal 7,0 procent (ongeveer 2.400) van het totaal.  

Deels gerealiseerd. We hebben 2.035 nieuwe leden geworven. Het ledental van de 

Fietsersbond is in 2017 gedaald van 33.288 naar 33.014. Dat is 0,9 procent.  

c. Eind 2017 is het huishoudelijk reglement aangepast. Hierdoor kunnen onze actieve leden 

makkelijker digitaal werken en op termijn ook meebeslissen. Ook is de afdrachtenregeling 

gemoderniseerd waardoor er minder noodzaak is voor een voltallig afdelingsbestuur.  

Dit is gerealiseerd. 

 

d. De verhouding tussen basisorganisatie en flexibele schil is eind 2017 85/15 procent. 

Dit is nog niet gerealiseerd. 

2020 

1. Belangenbehartiging 

a. Het aandeel fiets in de stedelijke modal split is in 2020 gestegen. De krimp in de landelijke 

gebieden is tot stilstand gebracht. 

b. We geven lokaal minimaal 750 adviezen waarvan 50 procent wordt overgenomen. 

c. De Fietsersbond is vertegenwoordigd in het gezondheidsdomein. 

2. Consumenteninformatie 

a. Met onze digitale middelen* bereiken we jaarlijks minimaal 3 miljoen mensen. 

3. Diensten 

a. De stichting heeft minimaal 3 financieel gezonde programma’s. 

b. De omzet van de stichting is met minimaal 25 procent gegroeid ten opzichte van de 

begroting 2016.  

4. Organisatie en financiën 

a. De participatiegraad van leden in de besluitvorming van de vereniging is vergroot. In het 

werkplan 2017 formuleren we hier een specifieke KPI voor. 

b. We hebben 2.000 vrijwilligers, waarvan minimaal 15 procent onder de 45 jaar.  

c. De Fietsersbond heeft 10 Vrienden van de Fietsersbond. 

d. De Fietsersbond heeft eind 2020 minimaal 34.000 leden.  

e. De vereniging is financieel gezond. De basisorganisatie van de Fietsersbond is niet afhankelijk 

van externe financiering.  

f. De verhouding tussen basisorganisatie en flexibele schil is minimaal 75/25 procent. 

* Onder digitale middelen verstaan wij in dit geval Fietsersbond.nl en bijbehorende websites plus sociale media. Producten zoals de 

Fietsersbond Routeplanner worden niet meegenomen in deze cijfers. 

** Onder interacties verstaan wij in dit geval officiële contactmomenten, zoals de Vogelvrije Fietser, brieven, contributieverzoeken en 

nieuwsbrieven.  
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Bestuursverslag: activiteiten Vereniging Fietsersbond 
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1 Campagnes 

In 2017 veranderden we onze werkwijze. In plaats van meerjarige thema’s besloten we jaarlijks twee 

campagnes te kiezen als uitgangspunt van ons werk: de campagne Gemeenteraadsverkiezingen en de 

campagne Fietsstadverkiezing. 

1.1 Campagne Gemeenteraadsverkiezingen 

Op 21 maart 2018 ging Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat een groot 

deel van het fietsbeleid op gemeentelijk niveau wordt gemaakt, heeft de Fietsersbond zich in een vroeg 

stadium gemeld bij de politieke partijen. We hebben verschillende activiteiten opgezet om onze standpunten 

onder de aandacht van de gemeentepolitiek te brengen. Zo hebben we een wensenlijst met 38 concrete 

programmapunten gemaakt, die we met een (voorbeeld)aanbiedingsbrief én lobbytips naar alle lokale 

Fietsersbondafdelingen hebben gestuurd. Diezelfde lijst ging ook naar de landelijke politieke partijen met het 

verzoek een fietsparagraaf op te nemen in hun lokale partijprogramma’s. Begin juni organiseerden we voor 

afdelingen de workshop ‘Resultaatgericht naar de nieuwe gemeenteraad’ om ervaringen uit te wisselen en 

adviezen te geven. Enkele grote afdelingen waren al bezig een verkiezingsdebat te organiseren. 

De uitkomsten van de Fietsstadverkiezing (zie paragraaf 1.2) hebben we gebruikt om het fietsbeleid lokaal op 

de agenda te zetten. Met een webinar informeerden we de afdelingen hoe zij die gegevens konden gebruiken 

bij hun lobbyactiviteiten. Uit ons onderzoek naar de resultaten van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid, 

ingezet door de minister van Infrastructuur en Milieu, bleek dat gemeenten te weinig aandacht besteden aan 

gevaarlijke oversteken. In november stond dit onderwerp centraal in de eerste online publiekscampagne van 

ons nieuwe Meldpunt. Die resultaten hebben we ook in ons lobbyprogramma gebruikt.  

De Fietsersbond bood in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in januari 2018 de vrijwilligers van de 

afdelingen een debattraining aan. In de training leerden deelnemers hoe ze de visie van de Fietsersbond-

afdelingen in het algemeen en de belangen van fietsers helder naar voren kunnen brengen bij politici en het 

publiek. Het gaat dan om thema’s als fietsveiligheid, snelfietsroutes en fietseducatie.  

Halverwege 2017 kwam een samenwerking tot stand tussen de Fietsersbond, Milieudefensie, Longfonds, 

Natuur & Milieu, reizigersvereniging Rover, Wandelnet en MENSenSTRAAT. De samenwerking had als doel om 

rond de gemeenteraadsverkiezingen aandacht te vragen voor een beter gemeentelijk mobiliteitsbeleid onder 

het motto ‘Maak van uw stad een gezonde, klimaatneutrale LEEFstad’. We hebben een brief geschreven aan 

de programmacommissies van alle partijen in de gemeenten en gewerkt aan een publicatie met best practices. 

Ook hebben we in een benchmarkonderzoek de dertig grootste steden met elkaar vergeleken. 
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Doelen 

 Stevige ambities en concrete maatregelen in de partijprogramma’s op gemeentelijk niveau 

 Minimaal 100 lokale wensenlijsten 

 Training van (afdelings)vrijwilligers in het effectief deelnemen aan het politieke en publieke debat 

 Methode waarmee we in 2018 de verschillende coalitieprogramma’s met elkaar kunnen vergelijken 

Behaalde resultaten 

 We hebben een voorbeeldlijst met 38 concrete punten gemaakt waarmee lokale partijen en 

afdelingen de lokale verkiezingsprogramma’s konden beïnvloeden. 

 In totaal hebben de afdelingen 150 wensenlijstjes ingebracht. 

 Zeker een derde van de afdelingen werkte mee aan de campagne rond de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

 In juni hebben we de workshop ‘Resultaatgericht naar de nieuwe gemeenteraad’ gehouden. 19 

afdelingen namen hieraan deel. 

 De online publiekscampagne Gevaarlijke Oversteken leverde 652 meldingen op. 

 In december hebben we een webinar gegeven om afdelingen te informeren en te leren hoe zij de 

gegevens uit de Fietsstadverkiezing kunnen inzetten bij hun lokale lobbyactiviteiten. 

 In december hebben we een debattraining ontwikkeld die in januari 2018 werd aangeboden aan 

afdelingen die van plan zijn deel te nemen aan een openbaar debat. 

 We hebben een methode ontwikkeld waarmee we in 2018 de verschillende coalitieprogramma’s 

kunnen vergelijken in een benchmark. 

1.2 Campagne Fietsstadverkiezing 

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen hielden we een landelijke benchmark van het fietsklimaat 

op gemeentelijk niveau. Deze vervangt de oude Fietsstadverkiezing. De benchmark lijkt op de Duitse 

Fahrradklima-Test van de Duitse fietsersbond ADFC en bestaat uit een vergelijking tussen gemeenten op 

basis van de data van de Fietsersbond Routeplanner, (digitale) enquêtes onder fietsers en voor zover 

mogelijk een vergelijking van een aantal kerncijfers, onder meer over het fietsgebruik. Een recordaantal van 

384 (van de in totaal 388) gemeenten deed mee aan de verkiezing. Met een succesvolle campagne op sociale 

media stemden bijna 50.000 mensen voor hun gemeente. De gemeente Houten scoorde het best en won de 

titel Fietsstad 2018. Staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Milieu reikte de 

prijs uit tijdens de bijeenkomst Toekomst van de fiets, die de Fietsersbond op 16 januari hield. 

We hebben voor de campagne Fietsstadverkiezing een geschikte mediapartner gevonden in LocalFocus. Dit 

bedrijf biedt een tool aan om grafieken te maken van je eigen gegevens in je eigen huisstijl. Met behulp van 

deze tool hebben we duidelijke en toegankelijke grafieken gemaakt op basis van onze gegevens. LocalFocus 

heeft bovendien een eigen redactie die contact onderhoudt met lokale journalisten. Via dit netwerk hebben 

wij onze Fietsstaddata landelijk verspreid. 
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Doelen 

 Gemeenten stimuleren om een goed fietsbeleid te voeren door succesvolle gemeenten in het 

zonnetje te zetten 

 De bekendheid vergroten van lokale afdelingen in gemeenten en nieuwe vrijwilligers 

aantrekken ter versterking van de afdelingen 

 Een landelijke benchmark onder gemeenten houden en de uitkomsten presenteren 

 Verschillende ranglijsten van gemeenten in verschillende categorieën 

 Een landelijke mediapartner vinden die de fiets lokale aandacht kan geven 

Behaalde resultaten 

 De lokale afdelingen hebben hun bekendheid vergroot door op sociale media op te roepen tot 

deelname aan de enquête. In Weert en Hengelo leverde de verkiezing ook nieuwe leden op. 

 De benchmark en de verschillende ranglijsten hebben we gepresenteerd tijdens de bijeenkomst 

Toekomst van de fiets op 16 januari 2018. In 2017 publiceerden we al een aantal subranglijsten, 

waaronder top-drieën in plezierig fietsen, scooteroverlast en plassen op het fietspad. 

 De resultaten van de fietsstadverkiezing zijn op de website van de Fietsersbond per gemeente te 

bekijken. Lokale afdelingen en media gebruiken deze informatie om het fietsbeleid van gemeenten 

aan te kaarten. 

 We haalden bijna 50.000 enquêtes op onder de Nederlandse fietsers in 384 van de totaal 388 

gemeentes – een record. 

 We hebben in LocalFocus een geschikte mediapartner gevonden voor de Fietsstadverkiezing. 

Niet gerealiseerd 

 Er hebben zich ongeveer 10 nieuwe vrijwilligers aangemeld naar aanleiding van de campagne. Dat zijn 

er minder dan we hadden gehoopt. Wel hebben zo’n 20.000 mensen aangegeven op de hoogte te 

willen blijven van de Fietsstadverkiezing om zo mee te helpen het fietsklimaat verder te verbeteren. 
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2 Belangenbehartiging  

De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen. We behartigen de belangen van de 

Nederlandse fietsers op de thema’s bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid – lokaal en landelijk.  

Lokaal boekten we in 2017 een paar mooie successen. Onze 150 afdelingen adviseerden hun gemeente in 

totaal 3.300 keer over mogelijke verbeteringen voor fietsers. Ongeveer 66 procent van die adviezen is ook 

daadwerkelijk overgenomen, waarmee we onze doelstelling ruimschoots hebben gehaald. De afdelingen 

hebben enthousiast meegedaan met de twee landelijke campagnes (zie hoofdstuk 1).  

2017 was een belangrijk jaar voor de Fietsersbond vanwege de Tweede Kamerverkiezingen. Voor ons hét 

moment om in te zetten op extra en structurele financiering door het rijk. We trokken hierbij op met een 

brede coalitie in de mobiliteitssector, de Mobiliteitsalliantie. De paragraaf over actieve modaliteiten in het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) moest onder het nieuwe kabinet 

financieel substantieel gevuld worden, vonden wij, om het fietsen structureel te kunnen blijven stimuleren 

en om succesvol de belangen van de fietser te kunnen verdedigen. Deze paragraaf is in eerste instantie 

verdwenen uit het MIRT. We zijn blij met de toezegging van € 100 miljoen extra voor de fiets, maar het is 

niet genoeg om alle plannen te kunnen uitvoeren en ook niet structureel. Hier is dus nog steeds veel werk 

aan de winkel.  

We hebben onze expertise ingezet om de uitvoeringsagenda van de Tour de Force verder te verbeteren. Ook 

hier hebben we aangegeven dat de huidige budgetten ontoereikend zijn om de plannen te kunnen realiseren. 

We maakten in 2017 een begin met het nieuwe programma Verkeersgezondheid met als resultaat een 

krachtenveldanalyse met een plan van aanpak. De eerste contacten met potentiële opdrachtgevers en 

samenwerkingspartners zijn gelegd (zie verder 2.3 Programma Verkeersgezondheid). 

Een grote overwinning op landelijk en lokaal politiek niveau boekten we met het besluit van de Tweede Kamer 

om scooters van het fietspad te weren. Amsterdam gaat deze maatregel als eerste grote stad in Nederland 

invoeren. 

2.1 Beleidsbeïnvloeding 

2.1.1 Lokaal 

De lokale afdelingen zijn het hart van de Fietsersbond. Think global, act local is ons credo; de Fietsersbond 

verbetert de wereld op straat. De honderden vrijwilligers van de afdelingen weten precies wat er speelt in hun 

woonplaats. Afgelopen jaar adviseerden zij diverse gemeenten over mogelijke verbeteringen met de kennis die 

ze hebben van vergelijkbare oplossingen elders in het land. 
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Advies aan afdelingen en werkgroepen 

Als een afdeling of individuele vrijwilliger verkeerskundige of juridische hulp nodig heeft, geeft het landelijk 

bureau advies op maat. Dat is essentieel voor het succes van de activiteiten van vrijwilligers en afdelingen. De 

Fietsersbond heeft diverse expertgroepen van vrijwilligers opgericht die kennis van ontwikkelingen en trends 

met elkaar delen en die elkaar zo ondersteunen in het realiseren van lokale doelstellingen. Zo kwamen de 

expertgroepen Fiets en Infra, Stedelijk Gebied en Landelijk Gebied (bijvoorbeeld fietsers en landbouwverkeer) 

elk weer een paar keer bijeen. Door op deze manier kennis te delen en samen een strategie uit te werken, 

waren we beter in staat onderwerpen op de gemeentelijke (of provinciale) agenda te krijgen. Het gevolg 

hiervan is dat gemeenten de betreffende onderwerpen in hun verkeers- en fietsbeleidsplannen en 

onderhoudsplannen voor de komende jaren kunnen meenemen.  

Lokaal advies 

De lokale afdelingen van de Fietsersbond hebben een enorme kennis van het fietsklimaat in hun gemeente. Zij 

gebruiken die kennis om gevraagd en ongevraagd adviezen te geven aan gemeenten, provincies en aan vaste 

en tijdelijke samenwerkingsverbanden. Gevraagd adviseren gebeurt bijvoorbeeld in overleggen met 

ambtenaren en wethouders en winkeliers- en wijkverenigingen, in klankbordgroepen, in werkgroepen van 

MIRT-verkenningen en snelfietsroute-studies en in verkeersveiligheidscommissies. Ongevraagd gebeurt dat in 

zienswijzen en inspraakreacties op verkeers- en bestemmingsplannen, onderbouwde wensen voor 

partijprogramma’s en visiestukken voor de gemeenteraad. In Dordrecht bijvoorbeeld heeft de afdeling 

geadviseerd over een veilige inrichting van het stationsgebied. In Eindhoven heeft de afdeling meegewerkt aan 

een maatregelen om het fietsen comfortabeler te maken. Denk aan fietsenstallingen, snelle routes en beter 

afgestelde verkeerslichten. 

In 2017 hebben de afdelingen bij elkaar maar liefst 3.300 keer advies gegeven. In 2016 waren dat er nog 2.000. 

Deze toename komt doordat ruim 100 afdelingen in 150 gemeenten bij de meeste politieke partijen een 

onderbouwde lijst van wensen hebben ingebracht ten behoeve van hun programma’s voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Van de gevraagde adviezen is zo’n 66 procent overgenomen (60 procent 

in 2016). Van de ongevraagde adviezen is dat 33 procent (evenveel in 2016 en 2015). 

Landelijke aandacht voor lokale thema’s 

De Fietsersbond zette in 2017 opnieuw belangrijke lokale problematiek op de landelijke politieke agenda. Zoals 

het verbod voor scooters op het fietspad in Amsterdam, de discussie over de speedpedelec op de rijbaan, 

barrièrevorming door infrastructuur en issues rond landbouwverkeer.  
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Doelen 

 Het fietsaandeel lokaal vasthouden en laten toenemen door het verbeteren van de fietsvoorzieningen 

op straat 

 De verkeersveiligheid voor fietsers vergroten door het agenderen van verkeersonveilige situaties 

 Aansprekende ideeën aandragen voor het verbeteren van de leefbaarheid in steden en dorpen, 

waardoor fietscultuur meer een onderdeel wordt van de gemeentelijke identiteit 

 Minimaal 750 keer per jaar advies geven aan lokale of regionale projecten, ambtenaren en politici. 50 

procent van deze adviezen wordt opgevolgd. 

 Met 30 procent van de afdelingen meedoen een van de twee landelijke campagnes 

 Minimaal drie keer bijeenkomen met de werkgroepen 

Behaalde resultaten 

 In 2017 gaven de afdelingen maar liefst 3.300 keer advies. Van de gevraagde adviezen is 66 procent 

overgenomen. 

 Zeker 30 procent van de afdelingen nam deel aan de Fietsstadcampagne. Ze voerden succesvol 

campagne op hun lokale Facebookpagina’s om fietsers de Fietsstad-enquête in te laten vullen. Bijna 

50.000 fietsers vulden deze in. 

 Zeker 30 procent van de afdelingen heeft meegewerkt aan de campagne rond de 

Gemeenteraadsverkiezingen: er zijn 150 wensenlijstjes opgesteld. 

 De expertgroep Fiets en Infra is twee keer bijeengeweest. De werkgroep Stedelijk Gebied kwam twee 

keer bijeen. De werkgroep Landelijk Gebied is één keer bijeengeweest. 

Niet gerealiseerd  

 De werkgroepen zijn één of twee keer bijeengeweest. Vaker was wat agenda en urgentie betreft, niet 

nodig. 

2.1.2 Beleid op landelijk en internationaal niveau 

Voor de nationale lobby waren de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart het belangrijkst. De Fietsersbond 

trok op met een coalitie van 27 mobiliteitspartijen uit zowel de Nederlandse autowereld, de 

tweewielerbranche, het wegtransport als het openbaar vervoer in de Mobiliteitsalliantie om op rijksniveau 

investeringen voor de fiets voor elkaar te krijgen. Met de toegezegde € 100 miljoen voor de fiets zijn we blij, 

maar we hebben ook aangegeven dat het niet genoeg is om alle plannen uit te voeren. 

Afgelopen jaar hebben we weer meegedraaid in de Tour de Force en de verkeersveiligheidsdiners van de 

Verkeersveiligheidscoalitie (ANWB, SWOV en VVN). Met de combinatie fiets/openbaar vervoer valt nog een 

wereld te winnen. Daarom hebben we ons ook dit jaar ingezet voor verbeterde stallingen en de uitbreiding 
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van de mogelijkheden om de fiets in de trein mee te nemen. We zijn blij dat de fiets mee mag op de 

binnenlandse hsl-trajecten, zoals de Intercity direct.  

Eind 2016 is het nieuwe convenant fietsparkeren afgesloten. De € 40 miljoen die hieraan verbonden was, is 

inmiddels besteed. In 2017 hebben we meegedacht over de uitwerking van de regionale plannen. Daarnaast is 

ons bij de coalitieonderhandelingen voor het nieuwe kabinet € 100 miljoen aan rijksbijdragen aan het 

convenant voor de fiets toegezegd.  

Vooral op de laatste kilometers, van halte naar bestemming, kunnen we de combinatie van fiets en ov 

verbeteren. De Fietsersbond monitort samen met reizigersvereniging Rover de mogelijkheden om fietsen bij 

haltes te parkeren en de bezettingsgraad van de NS fietsenstallingen te verbeteren. Wanneer nodig kaarten 

we tekorten of knelpunten aan bij de vervoerders en doen we suggesties voor verbetering. 

Doelen 

 Aandacht bij lokale en regionale overheden voor verkeersgezondheid en actieve mobiliteit 

 Meer (deels of tijdelijk gratis) fietsparkeerplekken realiseren bij de stations, zodat meer reizigers hun 

fiets snel, veilig en comfortabel kunnen stallen 

 Betere mogelijkheden om fietsen in de trein mee te nemen, zowel binnen Nederland als naar het 

buitenland 

 Betere fietsparkeervoorzieningen bij (regionale) ov-haltes 

 Voldoende financiële ruimte in het nieuwe coalitieprogramma voor de benodigde € 75 tot 100 

miljoen per jaar voor uitvoering van het nieuwe convenant fietsparkeren. Extra budget van het 

kabinet voor de aanleg van snelfietsroutes (€ 675 miljoen) 

 Scooters mogen in gemeenten met helmplicht naar de rijbaan, de wetgeving rondom de 

speedpedelec geeft het standpunt van de Fietsersbond weer voor zover het de plaats op de weg 

betreft 

 Met de European Cyclists’ Federation (ECF) in Europees verband stappen zetten op het vlak van 

verplichte intelligente snelheidsassistentie (ISA) en in Nederland starten met een coalitie van 

betrokken organisaties om invoering op vrijwillige basis te stimuleren 

 Inbreng leveren aan drie relevante actualiteiten, waaronder de Tweede Kamerverkiezingen 

 Advies aan afdelingen geven bij minimaal drie grote, complexe stationsprojecten 

Behaalde resultaten 

 Rond de Tweede Kamerverkiezingen hebben we de partijprogramma’s vergeleken. D66 en GroenLinks 

scoorden het best, ook in financieel opzicht. Onze infographic met de resultaten werd veel bekeken 

en gedeeld. 

 Binnen de Mobiliteitsalliantie kwamen we op voor een volwaardige plaats voor de fiets. Zowel in de 

inbreng van VNO-NCW als die van de Mobiliteitsalliantie is de fiets dan ook terug te vinden. Niet 
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alleen de Fietsersbond maar een brede alliantie pleitte voor meer en betere fietsvoorzieningen in de 

aanloop naar de verkiezingen. 

 We namen deel aan een groot verkiezingsdebat in de Jaarbeurs. Kamerbreed werd een breed 

draagvlak uitgesproken voor meer fietsinvesteringen. 

 Na de verkiezingen hebben we samen met vier wethouders van grote steden een ingezonden brief in 

NRC geplaatst waarin we € 700 miljoen extra per jaar voor de fiets claimen. We onderbouwden dat 

met een degelijk factsheet, dat ook aan de onderhandelaars werd gestuurd. 

 In het nieuwe regeerakkoord wordt € 100 miljoen extra voor de fiets uitgetrokken. We hebben in een 

persbericht aangegeven dat we daar blij mee zijn, maar dat het niet genoeg is. Bij de behandeling van 

de begroting in de Tweede Kamer benadrukten we dat opnieuw. 

 Binnen de Tour de Force gaven we advies en deelden we onze kennis om de ambities aan te 

scherpen. We wezen ook hier op de noodzaak van hogere budgetten om die plannen te kunnen 

realiseren. 

 We brachten verkeersgezondheid en actieve mobiliteit onder de aandacht tijdens de 

gemeenteraadsverkiezingen. Verder kwam op ons initiatief een brede coalitie tot stand rond actieve, 

gezonde en duurzame mobiliteit in de steden. De andere deelnemers zijn Wandelnet, 

reizigersvereniging Rover, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Longfonds en MENSenSTRAAT. 

 Scooteroverlast vroeg ook dit jaar veel aandacht. We onderbouwden ons pleidooi onder andere met 

een nieuw GGD-onderzoek naar de schadelijkheid van de uitstoot op het fietspad. In een stuk in 

Trouw drongen we samen met Milieudefensie aan op snelle besluitvorming. Samen met de 

Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond en de actiegroep Fietspad Terug boden we in de Tweede 

Kamer petities met 20.000 handtekeningen aan. Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met 

het voorstel en mogen scooters van het fietspad worden geweerd. 

 We zaten in de werkgroep rond de uitvoering van het bestuursakkoord fietsparkeren bij stations. In 

Utrecht (eerste deel van de grootste stalling van de wereld) en Delft (tweede stationsstalling) werden 

nieuwe fietsenstallingen geopend. We adviseerden afdelingen en leden bij acties bij Den Haag 

Hollands Spoor, Eindhoven, Rotterdam Alexander, Apeldoorn en Laan van Nieuw Oost-Indië. Op de 

enquête over fietsparkeren bij stations en ov-haltes kregen we een goede respons, die waardevolle 

inzichten en veel publiciteit opleverden (zie ook paragraaf 2.2). 

 We hebben het voor elkaar gekregen dat op de binnenlandse hsl-trajecten (zoals de IC direct) de fiets 

mee mag in de trein. 

 Samen met onder meer Wandelnet gaven we advies aan ProRail over het belang van alle resterende 

onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland voor fietsers en wandelaars. 

 De Fietsersbond nam deel aan de Dutch Cycling Embassy (DCE) en de ECF en droeg met diverse 

sprekers bij aan het internationale congres Velo-city 2017. Daarnaast organiseerde de Fietsersbond 

samen met de ECF, de ADFC en de World Health Organization een workshop over fietsen op het 

International Transport Forum-congres in Leipzig. In Zürich trapte de Fietsersbond een initiatief af 

voor meer snelfietsroutes, er werden voldoende handtekeningen verzameld voor een referendum 
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over vijftig kilometer nieuwe fietssnelroutes. De Fietsersbond droeg ook bij aan verschillende 

buitenlandse bezoeken van de DCE. 

 We schreven een verkenning voor een visie op de toekomst van de fiets, De fiets in 2040, waarvoor 

we tien visionairs interviewden. Alle 250 deelnemers van het Nationaal Fietscongres in Tilburg kregen 

een exemplaar. 

 We initieerden samen met Thalia Verkade van de Correspondent een serie over fietsen, gaven haar 

inhoudelijk advies en verspreidden haar artikelen via de sociale media. 

 De discussie rond de speedpedelec leidde tot een intern onderzoek met de vraag of de Fietsersbond 

de belangen van speedpedelec-rijders wel moet vertegenwoordigen. De uitkomst was positief. 

 Samen met de nieuwe projectleider Verkeersgezondheid werkten we aan de inhoud van dit 

programma en informeerden we politieke partijen bij de behandeling van zowel de sportbegroting als 

de begroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer. 

 We bezochten een bijeenkomst van de provincie Brabant over de rol van de fiets en mobiliteit in het 

sociale domein. 

 Binnen de stichting FietsParKeur hebben we gewerkt aan het vernieuwen van de missie om deze 

beter toe te spitsen op de verschillende soorten fietsen en stallingen. 

 We bezochten het congres Lopen Loont en waren aanwezig bij de ondertekening van het Charter for 

Walking door Eindhoven en Tilburg. We willen ons als bondgenoot en niet als tegenstander van de 

voetgangers te positioneren. 

 Saskia Kluit kwam aan het woord in de documentaire Why we cycle, waarin zowel gewone fietsers als 

experts in verschillende disciplines worden geïnterviewd over het belang van fietsen voor hen. We 

dachten mee over de opzet, productie en verspreiding van de documentaire. 

2.2 Fietsersbond Lab 

De Fietsersbond is sinds zijn oprichting een stabiele factor in fietsinnovatie door inhoudelijk mee te denken, 

fietsers om hun mening te vragen en deuren naar financiers te openen. Voorbeelden uit het verleden zijn de 

Fietsersbond Routeplanner, de ov-fiets, de fietsersairbag en meer recent de Dutch Cycling Embassy en de Fiets 

Telweek. In deze rol van incubator tekenden we een overeenkomst om een circulair fietspad te ontwikkelen en 

zijn we betrokken bij een onderzoek naar vervoersarmoede. 

Doelen 

 Trends en ontwikkelingen onderzoeken op het gebied van fietsen door middel van data, 

enquêtes, trendanalyses en het uitzetten van verkenningen 

 Activiteiten en producten ondersteunen die aansluiten bij deze trends en waarmee fietsers, 

industrie, overheid en politiek zich beter kunnen inzetten voor fietsers 
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 Minimaal twee verkenningen opzetten en aansturen, waaronder een QuickScan naar de 

bezettingsgraad van NS fietsenstallingen en stallingen bij haltes, gericht op suggesties voor 

verbetering 

 Minimaal twee concrete initiatieven ondersteunen, waaronder het initiatief voor een open 

source fietsdeelsysteem Common Bike 

 Het project Fietsvriendelijke werkgever verder ontwikkelen 

Behaalde resultaten 

 We voerden een enquête uit over het fietsparkeren bij stations en overige ov-haltes. 2.500 

mensen vulden deze in. Dit leverde bruikbare resultaten op en veel publiciteit. Er valt nog veel 

te verbeteren rond het fietsparkeren bij stations en ov-haltes, zo bleek. Andere opvallende 

uitkomst: nieuwe grote stallingen die de eerste 24 uur gratis zijn worden hoog gewaardeerd. 

 We verkenden de mogelijkheid van een coalition of the willing rond ISA. Die gaat er in 2018 

komen. De coalitie bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Ook 

oriënteerden we ons op de mogelijkheid om ISA toe te passen bij speedpedelecs. Dit lijkt 

vooralsnog niet erg kansrijk. 

 Het akkoord over kijkstrategieën – hoe en waar fietsers kijken als ze fietsen – is gesloten. De 

Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland zijn mede betrokken bij een onderzoek van Eric 

Maris naar het verbeteren van kijkstrategieën. Doel is te komen tot effectievere 

fietsinterventies voor ouderen met een betere wetenschappelijke basis. Dit voorstel moet wel 

nog worden goedgekeurd. 

 We tekenden als partner een overeenkomst voor het ontwikkelen van een circulair fietspad, 

gemaakt van duurzame fietspadplaten met gras en beton, rond Arnhem-Nijmegen. 

 Verder zijn we betrokken bij onderzoeken naar vervoersarmoede waaruit mogelijk initiatieven 

rond social impact bonds gaan voorkomen. Van vervoersarmoede is sprake als mensen met 

een fysieke, mentale of financiële beperking niet overal kunnen komen waar ze willen. We 

hebben contact gelegd met de innovatieve onderzoeker Serge Hogendoorn van TU Delft, die 

fiets- en voetgangersstromen analyseert. 

 In vervolg op het Europese project Bike2Work wil de Fietsersbond het fietsen naar het werk 

blijven stimuleren en sluiten we ons aan bij de alliantie CFE-certification Framework.  

 We ontwikkelden een gezamenlijke business case met Goudappel Coffeng voor het 

intensiveren van het gebruik van data voor de Routeplanner. De data worden mogelijk gebruikt 

voor verkeersmodellen en routeinformatie.  

Niet gerealiseerd 

 Het ondersteunen van Common Bike werd halverwege het jaar gestaakt vanwege andere 

prioriteiten van de initiatiefnemer. 
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2.3 Programma Verkeersgezondheid 

Elke week komen meerdere fietsers om in het verkeer en belanden honderden fietsers met letsel op de 

eerste hulp. Een deel van deze ongelukken is te voorkomen met een veilige infrastructuur, door 

technologische innovaties aan de fiets en door beter gebruik van veiligheidssystemen in auto’s. De 

Fietsersbond zette zich in 2017 op meerdere manieren in om de verkeersveiligheid via die wegen te 

vergroten. Dit deden we bijvoorbeeld door lokaal te adviseren over een veilige infrastructuur, door mee te 

doen aan het jaarlijkse verkeersveiligheidsdiner en door binnen Europa te werken aan versnelde toepassing 

van veiligheidssystemen in auto’s en vrachtwagens. 

Veilig fietsen leer je ook vooral door het te (blijven) doen. Als je vaker fietst neemt je fietsvaardigheid toe en 

als fietsen een automatisme is, zijn fietsers beter in staat om op gevaarlijke verkeerssituaties te letten. Dit 

geldt niet alleen voor kinderen maar ook voor ouderen. Bewegen wordt steeds belangrijker in onze 

vergrijzende samenleving, waarin mensen ook steeds dikker worden. Door elke dag een stukje te wandelen of 

te fietsen halen mensen al snel de beweegnorm en worden mensen fitter. Dit kan de samenleving miljarden 

besparen op het gebied van gezondheidszorg. Verkeersgezondheid staat voor het bevorderen van de 

gezondheid van mensen door de juiste inzet van het verkeer in de leefomgeving. Het is de term voor de brede 

blik waarmee de Fietsersbond kijkt naar individuele maatregelen voor verkeersveiligheid, fietseducatie en het 

bevorderen van een gezonde leefstijl. Eind 2017 is er nog geen project opgezet en gefinancierd vanuit het 

gezondheidsdomein. Wel voeren we sinds de zomer gesprekken met partijen die mogelijk opdrachtgever dan 

wel samenwerkingspartner kunnen worden bij projecten in het gezondheidsdomein.  

In 2017 hebben we bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek gevoerd met het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport. Verder hebben we een procesplan Verkeersgezondheid gemaakt en een 

krachtenveldanalyse waarin staat aangegeven met welke partijen uit het gezondheidsdomein we nauwer 

zouden kunnen of moeten samenwerken. We hebben met verschillende organisaties gesproken die zich 

richten op een gezonde leefstijl onder jongeren (zoals Jongeren op Gezond Gewicht en de Gezonde School). 

En we hebben het belang van alledaags bewegen benadrukt voorafgaand aan zowel het Wetgevingsoverleg 

Sport als de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We hebben gewerkt met flexibele 

inzet waardoor het budget enigszins overschreden is. Daarnaast maakten we meer uren op dit project in 

verband met het aanstellen van een nieuwe programmacoördinator. De betreffende uren zijn geschreven op 

het project Verkeersgezondheid. 

Fietsen is leuk, gezond en een goede beweging. Fietsen maakt mensen blij, je bent in de buitenlucht en voelt 

de wind door je haren. Wij verwachten dat mensen door de associatie met bewegen sneller geneigd zijn zich 

aan te melden voor een fietsles of cursus. En dat zal uiteindelijk leiden tot een hogere fietsparticipatie van 

alle doelgroepen. De Fietsschool koos er daarom voor het belang van beweging als uitgangspunt te nemen 

voor de fietslessen en het lesmateriaal. 
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Doelen 

 Enthousiaste en kundige docenten en vrijwilligers die actief zijn voor de Fietsschool op het vlak van 

fietsvaardigheden, kennis, houding en bewust gedrag van de doelgroepen kinderen, jongeren, 

senioren en nieuwe Nederlanders 

 Fietsen als vast onderdeel van de dagelijkse bewegingsactiviteit, waardoor mensen eerder, langer, 

veiliger en plezieriger blijven fietsen op de verschillende fietsen (variërend van loopfiets tot 

kinderfiets, e-bike en driewielfiets) 

 2 bijscholingsdagen voor fietsdocenten 

 Modernisering van de lesprogramma’s, die het onderwerp bewegen als randvoorwaarde voor veilig 

fietsen 

Behaalde resultaten 

 Er zijn twee bijscholingsmomenten georganiseerd voor fietsdocenten: regionale bijeenkomsten in het 

land in het voorjaar en een landelijke scholingsdag in Amersfoort in het najaar. Tijdens de 

scholingsdag hebben we workshops georganiseerd over Fietsinformatiedagen, de Driewielfiets en de 

nieuwe leerlijn ‘Fietsen voor het basisonderwijs’. 

 Er ligt een leerlijn ’Fietsen voor het basisonderwijs’ die als naslagwerk kan worden gebruikt door 

fietsdocenten. Het lesmateriaal is gemoderniseerd en legt nu meer nadruk op het plezier van fietsen 

en de voordelen van bewegen. Kwalitatief goed lesmateriaal met nieuwe lesmethodieken. 

 We hebben een effectieve en efficiënt draaiende Fietsschool. 

Niet gerealiseerd 

 De modernisering van het lesprogramma voor senioren wordt naar verwachting in 2018 voltooid. 

In 2018 experimenteren we met een vernieuwd aanbod om te bezien wat goed aanslaat bij de 

doelgroep. Ook speelt de Fietsersbond een rol bij de verdere uitrol van het project Doortrappen 

van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

2.4 Projecten 

2.4.1 Meldpunt 

In 2017 hebben we een nieuw Meldpunt gerealiseerd, opnieuw samen met onze partner 

Verbeterdebuurt.nl. Helaas duurde dit ontwikkeltraject langer dan verwacht, waardoor we pas in 

november aan de slag konden met het nieuwe Meldpunt. Het Meldpunt is gebruiksvriendelijker en door 

Fietsersbond-afdelingen makkelijker in te zetten voor campagnes. 
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Doelen 

 Fietsers de mogelijkheid geven om slechte plaatsen op het fietsnetwerk en ideeën voor 

verbetering makkelijk te markeren. Inzet is dat ongeveer 25 procent van de meldingen die 

worden gedaan in 12 maanden wordt opgelost. 

 Afdelingen een instrument bieden op basis waarvan ze gestructureerd het gesprek met 

gemeenten kunnen voeren 

 Het kunnen verkennen van trends, problemen en ideeën die bij fietsers leven over de kwaliteit 

van het fietsnetwerk 

 Een Meldpunt waar fietsers problemen over of ideeën voor het fietsnetwerk kunnen melden 

• Een thematische inventarisatie via het Meldpunt, waar minimaal 30 afdelingen aan meedoen 

• Een verkenning naar de inhoud van de meldingen op het Meldpunt 

Behaalde resultaten 

 We hebben een vernieuwd en verbeterd Fietsersbond Meldpunt. 

 We maakten in november en december een inventarisatie van gevaarlijke oversteken. Er kwamen 652 

meldingen binnen. 

 We hebben twee verkenningen uitgevoerd naar de inhoud van de meldingen: van klachten over 

wielrenners en klachten van en over speedpedelecs. Beide verkenningen zijn gebruikt ter 

aanscherping van ons standpunt. 

Niet gerealiseerd: 

 Aan de inventarisatie van gevaarlijke oversteken deed slechts een tiental afdelingen mee. Dit ligt 

waarschijnlijk aan het tijdstip: november en december zijn geen goede actiemaanden. 

2.4.2 Velo-city 

Arnhem en Nijmegen stonden van 14 tot en met 16 juni helemaal in het teken van de fiets. Het 

wereldfietscongres Velo-city was in de Gelderse steden neergestreken. De Fietsersbond was goed 

vertegenwoordigd in het programma. En we zijn door diverse media benaderd om rondom het congres uitleg 

te geven over fietsen. Tijdens het congres presenteerden we ons nieuwe thema ‘Het fietsende schoolkind’.  

Dankzij een genereuze extra donatie van onze leden en een bijdrage van sponsor Accell Nederland konden 

vijftien fietsactivisten uit de hele wereld naar Nederland komen om het congres bij te wonen. Het aantal 

Fietsersbond-afdelingen dat officieel actief meedeed was beperkt, maar daar staat tegenover dat diverse 

vrijwilligers van de Fietsersbond ook actief waren als vrijwilliger voor Velo-city en zo belangrijke delen van het 

congres hebben meegemaakt. 
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De Annual General Meeting van de ECF werd op 11 juni gehouden in De Fietser te Ede. Voorafgaand vond een 

welkomstdiner plaats in combinatie met de Ledenraad in Nijmegen. 

Behaalde resultaten 

 De Annual General Meeting van de ECF voldeed aan de verwachtingen van de deelnemers. 

 15 fietsactivisten uit de hele wereld kwamen naar Arnhem en Nijmegen. 

Niet gerealiseerd 

 Het aantal activisten had hoger kunnen zijn, maar door visumproblemen is dat niet gelukt. 

 Fietsersbond-afdelingen hebben weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deel te nemen aan 

Velo-city. 

2.4.3 Van 2 naar 3 (niet in werkplan) 

Met de uitvoering van het plan ‘Van 2 naar 3’ wil de Fietsersbond het gebruik stimuleren van de driewielfiets. 

In de projectperiode mei 2017-september 2018 organiseren we aparte activiteiten voor de driewielfiets om 

deze onder de aandacht te brengen van senioren. Tevens wordt de driewielfiets opgenomen in alle lopende 

projecten van de Fietsschool, zodat het een regulier onderdeel wordt van het aanbod.   

Doelen 

• De driewielfiets neerzetten als een vanzelfsprekend alternatief voor de scootmobiel en een natuurlijk 

vervolg op de (elektrische) fiets 

 De driewielfiets anderhalf jaar zodanig promoten dat minimaal 1.000 senioren ermee komen 

kennismaken en dat 500 van hen van plan is om een driewielfiets aan te schaffen 

 Zes ontdekdagen organiseren door heel Nederland, waarop senioren kennis kunnen maken met de 

driewielfiets 

Behaalde resultaten 

 In 2017 hebben we een stevige fundering gelegd voor dit project. Er is foldermateriaal ontwikkeld en 

een uitgebreide website over driewielfietsen. 

 Daarnaast hebben we tijdens twee trainingsdagen nieuwe fietsdocenten opgeleid. In de eerste helft 

van 2018 houden we ‘ontdekdagen’. 
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3 Consumenteninformatie 

3.1 Communicatie en Marketing algemeen 

In 2017 pasten we de nieuwe communicatiestrategie toe, die in 2016 is vastgesteld. De Fietsersbond 

positioneert zich hierin als een praktische belangenbehartiger die oplossingen biedt voor alle fietsers. We 

gaven de fietser zoveel mogelijk een handelingsperspectief om hen zo in staat te stellen de wereld op straat te 

verbeteren. 

De vernieuwing van deze strategie had gevolgen voor onze reguliere communicatiemiddelen. Bij de bouw van 

het nieuw online platform hebben we hiermee al rekening gehouden. Dit project liep vertraging op waardoor 

we niet alle functionaliteiten in 2017 al beschikbaar waren. 

Doelen 

 Geïntegreerde communicatie volgens de nieuwe communicatiestrategie 

 Resultaatgerichte marketing met nadruk op conversie naar lidmaatschap of activisme 

Behaalde resultaten 

 Bij 60 procent van al onze communicatie-uitingen bieden wij een concreet handelingsperspectief voor 

de fietser. 

 De naamsbekendheid van de Fietsersbond stijgt met twee punten in de Charibarometer. 

3.2 Programma Crossmedia 

Met enige vertraging is in het voorjaar van 2017 de vernieuwde website live gegaan. Hierin zijn Fietsersbond.nl 

en Vogelvrijefietser.nl samengevoegd. De vooral degelijke en betrouwbare informatie van Fietsersbond.nl is 

gekoppeld aan de meer consumentengerichte aanpak van Vogelvrijefietser.nl. Na de verwachte dip is het 

bezoek goed aangetrokken: naar 2,5 miljoen paginaweergaves eind 2017, meer dan de geplande 2,1 miljoen. 

Met de onderwerpkeuze, stijl en vertelvormen streven we ernaar om fietsers te bereiken, te betrekken bij en 

te binden aan de doelstellingen van de Fietsersbond. De workshops content marketing die de communicatie 

medewerkers op het landelijk bureau hebben gevolgd, dragen hieraan bij. Evenals een continue analyse van 

het bezoek op de site, acties, en posts op sociale media. 

Op de praktische productinformatie scoren we goed. Consumenteninformatie sluit nauw aan bij de wensen en 

vragen van fietsers. Denk aan het testen van (elektrische) fietsen en verlichting, en vragen over accu’s, zadels, 

fietstassen, versnellingen en banden. Betrouwbare en relevante consumenteninformatie is de succesvolste 

route voor het werven van geïnteresseerden (nieuwsbriefabonnees) en leden.  
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Als we kijken naar de inhoudelijke beleidsthema’s, zien we dat de speedpedelec een thema is dat erg leeft en 

veel bezoek en veel interactie oplevert. Daarnaast heeft de Facebookmarketing voor de Fietsstad heel goed 

gewerkt: veel bezoek en ingevulde enquêtes. De presentatie van inhoudelijke onderwerpen heeft aandacht 

nodig. Die moet toegankelijker en aantrekkelijker worden. In 2017 zijn we begonnen om dit aan te pakken.  

In het kader van de ledenbinding hebben we bij wijze van proef in samenwerking met de Treinreiswinkel en 

Duitslandnieuws twee keer een ledenreis naar Berlijn georganiseerd. Dat was beide keren een groot succes. 

Doelen 

 Beleid en opinie beïnvloeden 

 Fietsers bedienen met praktische informatie 

 Deze fietsers aan de Fietsersbond binden door middel van lidmaatschap of activiteiten  

Behaalde resultaten 

 De redactie heeft geschreven over thema die fietsers bezighouden of belangrijk zijn in het publieke 

debat: onder andere speedpedelecs, deelfietsen, fietsaccu’s, verlichting, verkeersveiligheid, diefstal, 

stallingen, fietsen naar school, de Tweede Kamerverkiezingen, de samenwerking met de 

Correspondent en de fiets in de trein. 

 Fietsersbond.nl heeft 2,5 miljoen paginaweergaves gehaald. Op Facebook heeft de Fietsersbond op 

zijn landelijke pagina 16.000 volgers en op Twitter bijna 6.000. Het Twitteraccount van de Vogelvrije 

Fietser heeft inmiddels 3.400 volgers. 

 De Fietsflits en de Ledennieuwsbrief zijn 10 keer uitgebracht, de Vogelvrije Fietser 4 keer. 

3.3 Consumenteninformatie 

De Fietsersbond is niet alleen op straat belangenbehartiger voor de fietser, maar ook op de fiets. De 

Fietsersbond onderzocht net als vorig jaar de kwaliteit van (nieuwe) fietsproducten en publiceerde hierover op 

de website en in diverse media. 

Doelen 

 De gewone fietser informeren op het gebied van fietsproducten 

 Onze natuurlijke autoriteit op het gebied van alles wat fietsproducten te maken heeft bestendigen 

 De branche en vakwereld volgen en adviseren over ontwikkelingen en betere fietsproducten 

 Media te woord staan bij vragen over fietsproducten 

Behaalde resultaten 

 We publiceerden de Regenkledingtest de Vogelvrije Fietser. 
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 We testten elke fietstassen de minste luchtweerstand opleveren tijdens het fietsen.  

 In samenwerking met de Telegraaf testten we e-bikes, stads- en toerfietsen. Deze test werd 

gepubliceerd in de Vogelvrije Fietser. 

 In de Vogelvrije Fietser publiceerden we ook een fietsverlichtingtest. 

 Daarnaast hebben we enkele kleinere tests uitgevoerd: van volgeveerde bikes, elektrische 

vouwfietsen, de antidiefstalchip van Sparta, het digitale slot, kliksystemen voor bagagedragers en 

verende zadelpennen. 

 In de media is TestKees is te zien geweest in het veelbekeken consumentenprogramma Kassa met een 

item over de verkooppraktijk van Stella.  

 TestKees verzorgde de woordvoering over onder andere fietsverlichting, het opvoeren van e-bikes, 

goedkope import van e-bikes uit China en de levensduur van fietsaccu’s. 

 In 2017 hebben we geïnvesteerd in onze externe contacten door bedrijfsbezoeken af te leggen aan 

Spanninga, Cortina, Gazelle, Trek, ZEG, Basil, Accell en het Dutch Bicycle Centrum.   
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4 Verenigingsorganisatie 

Het hart van de Fietsersbond wordt gevormd door de verenigingsorganisatie. In de vereniging komen de circa 

33.014 leden en ongeveer 1.800 vrijwilligers samen. Om ook in de toekomst effectief te blijven is verjonging 

noodzakelijk.  

Het werk van de Fietsersbond steunt zwaar op de lokale afdelingen. Met nieuwe activiteiten zoals de 

Fietsschool, de Routeplanner en Fietsen Alle Jaren groeit het aantal betrokken mensen dat niet als 

afdelingsvrijwilliger actief is. Door de huidige statuten zijn zij maar beperkt vertegenwoordigd in de 

besluitvormende organen van de Fietsersbond, terwijl hun vrijwilligerswerk daarvan wel afhankelijk is. De 

Ledenraadsvergadering, die twee keer per jaar plaatsvindt, heeft niet alleen voor de vrijwilligers in de 

afdelingen maar ook voor de gewone leden een hoge drempel. Bij het vaststellen van Koers 2020 heeft de 

Fietsersbond besloten om te onderzoeken welke moderniseringen de vereniging nodig heeft. Een modernere 

ledendemocratie hoort daarbij. Doel van de vernieuwing is afdelingen werk uit handen te nemen door 

bestuursverantwoordelijkheid te verminderen en daarnaast om vrijwilligers en leden meer invloed te geven op 

de vereniging. Ook willen we maximaal gebruikmaken van de moderne (digitale) technieken om mensen meer 

te betrekken bij ons werk.  

4.1 Programma Vrijwilligersondersteuning 

Onze vrijwilligers in het hele land vormen samen het kloppend hart van de vereniging Fietsersbond. Zij 

spannen zich gezamenlijk op lokaal niveau in voor fietsstimulering, voor een beter fietsklimaat en een betere 

zichtbaarheid van de bond. Om dit werk goed te kunnen doen, zijn informatievoorziening en scholing vanuit 

het landelijk bureau van groot belang. Het team Vrijwilligers op het landelijk bureau heeft ook in 2017 de 

vrijwilligers ondersteund bij hun werk. Het programma Vrijwilligersondersteuning is bedoeld om de veerkracht 

van de afdelingen te versterken en te vergroten, voor het (onderling) delen van informatie en voor het 

vernieuwen van de verenigingsorganisatie, met name de verenigingsdemocratie. 

We namen ons voor in 2017 te experimenteren met regionale contactpunten voor onze vrijwilligers. We 

hebben een profiel opgesteld voor de functie van regionaal coördinator, in 2018 starten we met werven. We 

organiseerden diverse Fietsersbond Academie-avonden die ook te volgen waren via een webinar en hebben 

een grote slag gemaakt met VrijwilligersNet, een onderdeel van de nieuwe Fietsersbond-website waar 

vrijwilligers veel informatie en praktische tips kunnen vinden voor het voeren van campagnes bijvoorbeeld. We 

zijn er trots op dat we met deze vernieuwende manier van communiceren makkelijker in contact komen met 

onze vrijwilligers. Daarnaast is de digitale nieuwsbrief Schakeltje enorm gegroeid naar 1.700 abonnees, 

waarvan meer dan de helft de informatie in de nieuwsbrief gebruikt. In 2017 gingen we door met de 

proactieve aanpak door extra begeleiding te bieden aan afdelingen. Maar liefst achttien (onder)afdelingen 

kregen hierdoor nieuwe energie.  
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Doelen  

 Goed ondersteunde vrijwilligers van de Fietsersbond 

 Meer kennis en vaardigheden voor de vrijwilligers van de Fietsersbond, zodat ze meer plezier ervaren 

in hun werk voor de Fietsersbond 

 Nieuw vrijwilligersbeleid, gericht op nieuwe vormen van activisme en het behouden en werven van 

vrijwilligers 

Behaalde resultaten 

 In totaal hebben we 75 nieuwe vrijwilligers geworven. 

 Vrijwilligers worden via telefoon, mail, VrijwilligersNet en bezoeken ondersteund bij hun werk en 

vragen. De ene afdeling vraagt meer aandacht dan de andere. Iets om in kaart te brengen naar het 

voorbeeld van de Fietsersbond België: welke groepen vrijwilliger hebben we (verstillende, startende, 

routineuze, autonome) en hoe kunnen we hen stimuleren en sturen? 

 Scholing en communicatie vond plaats door middel van: Fietsersbond Academie-avonden over 

werken met de website, ons Meldpunt, de introductie Nieuwe Bestuurders, speedpedelec, Fietsstad- 

versus Gemeenteraadsverkiezingen (online), een excursie naar de nieuwe grote fietsenstalling bij 

Utrecht CS en een excursie naar een selfservice fietsenstalling in Bilthoven, het ontwikkelen van een 

MOOC (Massive Open Online Course), scholing over fietsen en stedenbouw, twee 

Ledenraadsvergaderingen met een themamiddag met workshops. 

 In 2017 hebben we 30 nieuwsbrieven (Schakeltje) verstuurd. Het aantal abonnees is in 2017 gestegen 

van 500 naar meer dan 1.700. Bij 78 procent van de vrijwilligers blijkt het Schakeltje bekend. 54 

procent gebruikt de nieuwsbrief ook echt. 

 Om afdelingen goed te kunnen ondersteunen gebruiken we sinds enkele jaren een proactieve aanpak, 

waarin we naast vraaggerichte ondersteuning extra aandacht besteden aan de kwaliteitsverhoging 

van lokale afdelingen. In 2017 wisten we in totaal 18 (onder)afdelingen op deze wijze te begeleiden, 

te weten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Gouda, Groningen, Kop van Drenthe, Haren, Oldambt, Nijmegen, 

Lingewaard en Overbetuwe. Ook zijn we goed op weg in Den Haag, Westland, Rijswijk, Wassenaar, 

Leidschendam-Voorburg, Rotterdam, Barendrecht en Ridderkerk. Deze trajecten ronden we begin 

2018 af. De proactieve aanpak geeft op verschillende plaatsen zichtbaar nieuwe energie aan 

afdelingen. 

Niet gerealiseerd 

 Het idee om regionale coördinatoren aan te stellen is nog niet concreet in uitvoering. Het realiseren 

van deze functie is na een voorstel dat we hebben ingediend bij de provincie Overijssel (nog) niet van 

de grond gekomen. Het plan is om dit (in 2018) in Gelderland of Noord-Brabant opnieuw te proberen 

met een goed voorstel en bijbehorend verzoek om financiering.  
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 Nieuw vrijwilligersbeleid. Er is al het nodige voorwerk gedaan om onze focus en doelgroepen te 

bepalen. Een werkgroep die bestaat uit medewerkers en bestuursleden buigt zich over acties die we 

moeten uitzetten om meer mensen te bereiken en verschillende soorten vrijwilligers te werven. 

Resultaat: de doelgroep van de Fietsersbond verbreden en verjongen en ons ‘merk’ versterken. Hoe 

we dit effectief kunnen aanpakken hangt nauw samen met de positionering van de Fietsersbond waar 

we in 2017 actief mee aan de slag zijn gegaan. Er zijn tijdens de bijeenkomst in mei verschillende 

ideeën naar voren gekomen, waaronder leuke acties op Facebook en het oprichten van een 

jongerenbeweging van de Fietsersbond. Dit onderwerp moet stevig ingebed worden in de 

positionering van de Fietsersbond en in andere werkzaamheden en projecten om er verder handen en 

voeten aan te kunnen geven. 

Ontwikkelingen in 2017 

 In 2017 experimenteerde de Fietsersbond met de Fietsersbond Academie online’: bijeenkomsten van 

de Fietsersbond Academie organiseren als webinar. Voordeel hiervan is een groter bereik van mensen 

en zij hoeven niet uit alle windrichtingen naar Utrecht te komen.  

 In het jaarlijkse donatieverzoek in mei werd voor de gemeenteraadsverkiezingen specifiek gevraagd 

om vrijwilligers (onder andere voor het organiseren van debatten) met een link naar het actuele 

aanbod aan vrijwilligerswerk op onze website. In reactie hierop hebben zich acht mensen aangemeld 

als vrijwilliger. 

 Met de komst van de nieuwe website is de drempel van inloggen weggenomen, waardoor het 

VrijwilligersNet nu eenvoudig te raadplegen is. 

 We signaleren dat het aantal verkeersinhoudelijke vragen flink toeneemt. Dit is een aandachtspunt: 

het wordt voor het team lastiger om de hoeveelheid binnenkomende vragen bij te benen. 

 We besteden ruime tijd en aandacht aan het aantrekken van nieuwe vrijwilligers bij de afdelingen, 

zowel vanuit lokale wervingsacties als het 'proactieve aanpak'-traject. Dit heeft inmiddels een nieuwe 

aanwas van vrijwilligers opgeleverd in onder meer Doetinchem, Culemborg en Wijk bij Duurstede. We 

hebben afdelingen opgeroepen om hun nieuwe vrijwilligers vooral bij ons aan te melden. Dit gebeurt 

nog niet consequent.  

 We hebben het VrijwilligersNet opnieuw ingericht, zodat we dit vanaf 2018 weer actief kunnen 

promoten onder onze vrijwilligers en via het Schakeltje. 

Bijbehorende projecten 

201 Vrijwilligersondersteuning 

600C Lokale Lobby 

600C-2 Verkeerskundig advies 



 

 
33 

4.2 Project Vernieuwing ledendemocratie 

Om onze vereniging op termijn aantrekkelijk te maken voor een jongere doelgroep en om zoveel mogelijk 

leden bij de besluitvorming binnen de vereniging te betrekken, zijn we begonnen met het project Vernieuwing 

ledendemocratie. Dat project is gestart in 2016 en liep door in 2017. Vanwege diverse organisatorische en 

personele problemen heeft het project vertraging opgelopen. Inmiddels zijn de werkzaamheden weer 

opgepakt, de gestelde doelen zijn echter niet allemaal behaald en de resultaten wijken af van wat in 2016 is 

voorgesteld. In februari 2018 is inmiddels met succes de eerste breed toegankelijke Ledendag georganiseerd. 

Daar is ook een aangepast huishoudelijk regelement goedgekeurd. 

Doelen 

 (Actieve) leden meer betrekken bij de ontwikkeling en besluitvorming in de vereniging 

 De besluitvorming in afdelingen en bestuur van de Fietsersbond moderniseren 

 Nieuw huishoudelijk reglement 

 Een breed toegankelijke Ledendag na de Ledenraad, vanaf juni 2017 

 In 2018 starten met een vernieuwde verenigingsdemocratie 

Behaalde resultaten 

 We hebben een (online) onderzoek gehouden onder de leden en niet-leden naar de positionering en 

verjonging van de Fietsersbond. De resultaten zijn gepresenteerd op de eerste Ledendag in 2018. 

 Ter voorbereiding op dat onderzoek hebben we enkele workshops gehouden met het personeel van 

het landelijk bureau en de leden van de commissie Toekomst van de Fietsersbond. 

Niet gerealiseerd 

 Het is nog niet zover dat de vernieuwde verenigingsdemocratie in 2018 al van start kan gaan. In 2018 

zoeken we verder naar een organisatievorm die past bij de vereniging. 

Bijbehorende projecten 

200 Bestuur en Ledenraad (deels) 

4.3 Fondsenwerving particulieren 

Leden zijn uiteraard erg belangrijk voor het werk van de Fietsersbond. Ze zorgen niet alleen voor een positieve 

dynamiek in de vereniging, ze zijn ook onze vinger aan de pols in de gemeenten en bieden ons de mogelijkheid 

om ons werk financieel gedekt te krijgen. Ledenwerving en -behoud is dan ook een belangrijke basistaak voor 

de vereniging. In 2017 lag opnieuw de focus op het vergroten van onze naamsbekendheid en het aantrekken 

van een jongere doelgroep: fietsers van 25 tot 45 jaar. 
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Doelen  

 Inkomsten uit contributie en donaties minimaal op huidige peil houden 

 Minstens € 50.000 aan inkomsten realiseren uit donaties 

 De doelgroep voor nalatenschappen binnen het ledenbestand van de Fietsersbond informeren over 

‘nalaten aan de Fietsersbond’ 

 Pilot met crowdfunding, waarvan de uren en budgetten uit het project komen waarvoor fondsen 

worden geworven 

Behaalde resultaten 

 We hebben 2.035 nieuwe leden geworven. De meeste door affiliate marketing, door het bezoek aan 

de algemene ‘lid worden’-pagina op Fietsersbond.nl en door de telemarketingcampagne onder oud-

leden. 

 Het ledental van de Fietsersbond is in 2017 gedaald van 33.288 naar 33.014. Dat is 0,9 procent. Naast 

leden telt de Fietsersbond ook ruim 200 donateurs. 

 De begrootte contributie-inkomsten (€ 1.320.000) zijn niet gehaald. De inkomsten vielen ruim  

€ 26.000 lager uit dan begroot. Belangrijkste oorzaken: afname van het ledental in 2016 (700 leden) 

en in 2017 (bijna 300), en nieuwe leden betalen minder dan de uitstromende leden deden.  

 Voor de campagne Gemeenteraadsverkiezingen is ruim € 36.000 gedoneerd. Met deze bijdragen 

willen we zoveel mogelijk fietsers betrekken bij onze lokale campagnes en druk uitoefenen op de 

lokale politiek. 

 Communicatie: via Facebook, de Fietsflits en de Vogelvrije Fietser van april (redactioneel artikel en 

advertentie) hebben we de doelgroep op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om na te laten aan 

de Fietsersbond. In oktober hebben we een folder over schenken via het testament meegestuurd met 

de Vogelvrije Fietser. 

 Ontvangen bedragen uit erfenissen: de vereniging Fietsersbond heeft ruim € 37.000 uit één 

nalatenschap ontvangen. Deze erfenis was al in 2016 toegezegd en als inkomsten voor dit jaar 

begroot. 

 Tegoeden: de stichting Fietsersbond ontving twee erfenissen, waarvan de totale waarde 

waarschijnlijk rond de € 263.000 (netto) bedraagt. Het precieze bedrag van deze erfenissen is nog niet 

bekend omdat de erfenissen nog in afwikkeling zijn. Over deze erfstellingen aan de stichting moet 

erfbelasting worden betaald omdat de stichting geen ANBI-status heeft. We doen samen met de 

notarissen die de erfenissen afhandelen een poging om de twee erfenissen aan de stichting toch ten 

goede te laten komen aan de vereniging. Indien dit niet lukt zal de stichting dus alsnog erfbelasting 

moeten betalen. 
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Niet gerealiseerd 

 Contributie-inkomsten zijn € 26.000 lager uitgevallen. 

 Inkomsten van het donatieverzoek vallen € 14.000 lager uit dan we ons ten doel hadden gesteld. 

 In plaats van telefonisch hebben we leden schriftelijk benaderd met het verzoek om over te schakelen 

op betalen per incasso in plaats van acceptgiro. 

 We hebben geen pilot crowdfunding uitgevoerd. 

Bijbehorende projecten 

301 Publiciteit en Voorlichting 

310 Ledenwerving 

311 Marketing Algemeen 

312 Contributie-inning 

314 Nalatenschappen 

321 Ledenservice 

4.4 Interne organisatie 

De interne organisatie van de Fietsersbond is onder te verdelen in een deel dat de vereniging ondersteunt 

(denk aan de organisatie van bestuurs- en Ledenraadsvergaderingen, afdelingen) en een deel bedrijfsvoering 

(ICT, personeel, financiële administratie en management).  

In de Koers 2020 hebben we als doel vastgelegd dat de Fietsersbond een flexibele, financieel gezonde 

organisatie is die goed uitgerust is voor zijn taken. Het landelijk bureau in Utrecht dient als uitvoerende 

serviceorganisatie voor de vereniging, maar voert ook andere projecten uit die binnen onze missie passen. De 

basisorganisatie is klein en slagvaardig, zodat we voorbereid zijn op een soms onzekere toekomst. Vrijwilligers 

werken samen met de betaalde medewerkers aan de activiteiten en doelen van de organisatie.  

Doelen  

 Een financieel resultaat behalen dat minimaal conform begroting is en de jaarrekening op tijd met 

goedkeuring opleveren 

 (Blijvende) aandacht voor andere/vernieuwde vormen van financiering, samenwerking en innovaties 

Resultaten 

 De werkprocessen van het landelijk bureau zijn transparant en solide en de Fietsersbond heeft zijn 

financiën goed op orde. De processen zijn tijdig, juist en volledig.  

 De vereniging is financieel gezond. De basisorganisatie van de Fietsersbond is voor 85 procent niet 

afhankelijk van externe financiering.  
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 De verhouding tussen basisorganisatie en flexibele schil is minimaal 85/15 procent. 

 In 2017 besteden we niet meer dan 10 procent van de omzet van de vereniging aan administratieve 

processen. 

 Bestuur en ledenraad zijn in de evaluatie tevreden over de transparantie in financiën. 

 Medewerkers geven aan geïnteresseerden meer te hebben geïnformeerd over de Fietsersbond en 

hen zo stapje voor stapje meer bij ons werk te betrekken. 

 De Fietsersbond kent een gezond natuurlijk verloop van de medewerkers. De medewerkers blijven 

gemiddeld niet langer dan tien jaar in dienst, ze zijn aantrekkelijk voor soortgelijke organisaties en ze 

weten hun sterke punten optimaal in te zetten.  

Bijbehorende projecten 

200 Bestuur en Ledenraad 

212 Leiding en Management 
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5 Bestuur, vereniging en management 

De Fietsersbond is een vereniging, opgericht naar Nederlands recht en gevestigd in Utrecht, met 33.014 leden 

en ruim 200 donateurs. Van al die leden zijn er zo’n 1.800 actief in ongeveer 150 lokale afdelingen en/of in 

projecten. 

5.1 Statutaire missie  

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere 

mogelijkheden om te fietsen.  

De Fietsersbond wil:  

 de kwaliteit van het fietsen in Nederland verbeteren, onder andere de voorzieningen voor de fiets, de 

veiligheid, de bereikbaarheid met de fiets, de kwaliteit van het product fiets en de dienstverlening aan 

fietsers, en daarmee ook het gebruik van de fiets vergroten; 

 meer ruimte voor de fiets en de fietsers, zowel in letterlijke zin (fysieke ruimte, voorzieningen) als in 

meer figuurlijke zin (aandacht, voorrang, status, waardering, laten meetellen). 

In Koers 2020 heeft de Fietsersbond als volgt zijn missie vertaald in een opdracht voor de toekomst: 

De Fietsersbond is een moderne belangenbehartiger die de stem van de fietser vertolkt op de plek 

waar deze niet te horen is. Dat kan aan tafel bij de wethouder of minister zijn, maar ook bij de 

fietsfabrikanten en op straat. 

“Een moderne belangenbehartiger voor alle fietsers, zowel bij overheid als bij bedrijven en industrie.” 

De Fietsersbond verbindt fietsers die elkaar op en onderweg willen helpen. 

Dat doen we door: 

 het behartigen van de belangen van fietsers en doeltreffende beleidsbeïnvloeding bij 

overheden en industrie; 

 het geven van consumenteninformatie; 

 het aanbieden van diensten waarmee fietsers comfortabel op weg kunnen. 

5.2 Organisatie 

Binnen de Fietsersbond is de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen en het kritisch 

volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de 

‘uitvoering’. 
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Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de ledenraad, gevormd uit de leden van de lokale afdelingen. De 

ledenraad benoemt de leden van het algemeen bestuur.  

 

5.3 Ledenraad 

De ledenraad is dit jaar twee keer bijeen geweest: op 4 februari en op 10 juni in de Honig Fabriek in Nijmegen. 

De ledenraad van juni vond tegelijk met Velo-city plaats. Elke lokale afdeling mag vertegenwoordigers 

afvaardigen naar de ledenraad. Het aantal leden van de afdeling bepaalt hoeveel stemmen die afdeling krijgt. 

De ledenraad besluit over: 

 Inhoudelijke koers en bestedingen van de Fietsersbond (beleidsplan, werkplan en begroting) 

 Samenstelling van het bestuur 

 Vertegenwoordiging van de ledenraad in het presidium 

 Samenstelling van de controlecommissie 

 Erkenning van nieuwe afdelingen en vaststelling afdelingsgrenzen 

Verder is de ledenraad een plek waar actieve vrijwilligers informatie uitwisselen, elkaar inspireren en helpen. 

5.4 Ledenraadpresidium 

Het ledenraadpresidium heeft tot taak de ledenraadsvergaderingen voor te bereiden en te leiden. Het 

presidium bestaat uit ten minste de ledenraadsvoorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een lid van het 

algemeen bestuur en was in 2017 als volgt samengesteld:  

 Voorzitter: Dick Buursink 

 Leden: Koen Baart en Jos Oude Elferink 
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 Vertegenwoordiger algemeen bestuur: Nico van Harten  

De leden van het presidium worden – met uitzondering van de vertegenwoordiger van het algemeen bestuur – 

benoemd door de ledenraad voor een periode van een jaar. Zij zijn steeds herbenoembaar. 

5.5 Controlecommissie 

Jaarlijks benoemt de ledenraad uit zijn afgevaardigden een controlecommissie van ten minste drie personen. 

Deze commissie toetst het jaarverslag, inclusief de jaarrekening, aan het werkplan en de begroting en overlegt 

hierover in april met het algemeen bestuur. Zij brengt in juni verslag uit aan de ledenraad. De 

controlecommissie bestond tot juni 2017 uit Francien Dechesne, Peter van Doremalen en Bert Warmelink. In 

juni 2017 is Jan Kelderman toegetreden en Bert Warmelink afgetreden. In februari 2018 is Peter Visser 

toegetreden.  

5.6 Algemeen bestuur 

Het algemeen bestuur (AB) is belast met het besturen van de vereniging en vergadert zes keer per jaar. 

Notulen van deze vergaderingen zijn voor alle leden op aanvraag beschikbaar. De bestuursleden zijn 

verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en houden toezicht op het landelijk bureau. Het bestuur 

wijst uit zijn midden een deelnemer voor het presidium aan. Het AB legt verantwoording af aan de ledenraad.  

Het algemeen bestuur van de Fietsersbond ziet erop toe dat signalen uit de vereniging van leden en actieve 

leden goed worden opgepikt door het landelijk bureau. Elk jaar kijkt het bestuur ook terug op het eigen 

functioneren.  

Ieder jaar bespreekt het AB de binnengekomen klachten en de afhandeling daarvan zoals die plaatsvindt 

binnen de klachtenregeling. In 2017 heeft de Fietsersbond geen formele klachten ontvangen. 

Het algemeen bestuur kwam bijeen op 6 februari, 8 mei, 4 juli, 11 september, 13 november en 11 december. 

Daarnaast had het bestuur op 19 maart een heidag. Tijdens de bestuursvergaderingen kwamen onder meer de 

volgende onderwerpen aan bod:  

 Jaarverslag 2016 

 Financiën 

 Profilering  

 Werkplan 2018 (begroting 2018 is bijgevoegd in de bijlagen) 
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Eens per jaar brengt de accountant aan het algemeen bestuur verslag uit van zijn bevindingen. De 

bestuursleden van de Fietsersbond werken onbezoldigd, zij kunnen wel hun directe onkosten vergoed krijgen.  

Het dagelijks bestuur (DB), bestaande uit de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester van het algemeen 

bestuur, vergadert op afroep, vooral over personeelszaken. Jaarlijks voert het DB een evaluatiegesprek met de 

directeur van de Fietsersbond. Input voor dat gesprek wordt onder andere gegeven door de 

personeelsvertegenwoordiging. 

Gedurende 2017 was de samenstelling van het AB als volgt: 

 Franc Weerwind – Voorzitter sinds februari 2017  

 Herman Gelissen – Penningmeester, bestuurslid sinds januari 2013 tot juni 2017 

Bert Warmelink – Penningmeester sinds juni 2017 

 Erik Wagener – Secretaris, vicevoorzitter, interim-voorzitter juni 2016 tot februari 2017, bestuurslid 

sinds juni 2010 

Directielid Waterschap Drents Overijsselse Delta 

 Nico van Harten – Bestuurslid sinds januari 2014 

Specialist werktuigkundige installaties bij Arcadis Nederland BV  

 Annette van der Krogt – Bestuurslid sinds juni 2012 

Manager verantwoord beleggen bij Achmea Investment Management 

 William Nederpelt – Bestuurslid sinds januari 2014 

Consultant AXLE Focussed  

Nevenfuncties: voorzitter Stichting Rond Uit Dordrecht, vicepresident ECF, board member EuroVelo 

 Bertie Schonk – Bestuurslid sinds januari 2016 

Emeritus hoogleraar Klinische Informatiekunde 

Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Hogeschool Leiden, lid Raad van Toezicht ’s Heeren Loo, 

bestuurslid Sathiko Sath, bestuurslid Vereniging Te Voet 

 Joost Schrage – Bestuurslid sinds januari 2016 

Mede-eigenaar De Zaak van Vertrouwen en eigenaar van Joost Schrage Merken en Werken 

 Andrej Josic – Bestuurslid sinds februari 2017 
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Rooster van aftreden bestuur Fietsersbond 

Bestuurslid Datum aantreden 4 jaar in bestuur 8 jaar in bestuur 

Erik Wagener 05-06-2010 05-06-2014 05-06-2018 

Annette van der Krogt 16-06-2012 16-06-2016 16-06-2020 

Nico van Harten 25-01-2014 25-01-2018 25-01-2022 

William Nederpelt 25-01-2014 25-01-2018 25-01-2022 

Bertie Schonk 23-01-2016 23-01-2020 23-01-2024 

Joost Schrage 23-01-2016 23-01-2020 23-01-2024 

Franc Weerwind 04-02-2017 04-02-2021 04-02-2025 

Andrej Josic 04-02-2017 04-02-2021 04-02-2025 

Bert Warmelink 10-06-2017 10-06-2021 10-06-2025 

5.7 Directie 

De directie is belast met de dagelijkse leiding van het landelijk bureau en handelt conform het directiestatuut. 

De directie voert het werkplan uit. De directeur wordt betaald conform de cao Welzijn & Maatschappelijke 

Dienstverlening, schaal 13. Hiermee conformeert de Fietsersbond zich aan de Goede Doelen Nederland 

Regeling beloning directeuren (huidige norm 5.3.2). 

De directie was gedurende het hele jaar 2017 in handen van Saskia Kluit. Zij had geen betaalde nevenfuncties. 

Saskia Kluit is bestuurslid van de Dutch Cycling Embassy. 
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5.7.1 Managementteam 

De directeur vormt samen met het hoofd Communicatie en Vereniging en het hoofd Financiën en 

Bedrijfsvoering het managementteam (MT). Alle leden van het MT hebben een aantal medewerkers onder 

zich. De samenstelling was per juni 2017 als volgt: 

Saskia Kluit – Directeur 

Douwtje de Vries – Hoofd Communicatie en Vereniging 

Bianca Kroes – Hoofd Financiën en Bedrijfsvoering  
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6 Verantwoordingsverklaring 

Het bestuur onderschrijft de principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. De uitgangspunten van 

deze code zijn: 

 Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen en het 

kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden te zijn van het ‘besturen’ 

dan wel van de ‘uitvoering’. 

 De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en 

doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. 

 De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de 

informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. 

Hieronder lichten we toe hoe dit bij de Fietsersbond in zijn werk gaat.  

1. Binnen de Fietsersbond is de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen 

en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het 

‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’. 

Conform de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen wordt de volgende functiescheiding aangehouden:  

 De ledenraad houdt toezicht. 

 Het bestuur bestuurt. 

 Het landelijk bureau, onder leiding van de directie, voert uit. 

Een uitgebreide uiteenzetting vindt u in hoofdstuk 7.  

2. De Fietsersbond werkt continu aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en 

doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. 

Het werkplan van de Fietsersbond is ingericht volgens de SMART-principes (specifiek, meetbaar, acceptabel, 

realistisch, tijdgebonden). In het jaarverslag vormen de gestelde doelen uit het werkplan de leidraad voor de 

verslaglegging. Door deze opzet van het werkplan en jaarverslag komen ook niet (volledig) gerealiseerde 

doelen aan de orde. 

Ieder jaar maken we een financiële begroting en een urenbegroting per medewerker en per activiteit. De 

begroting (geld en uren) wordt ieder jaar in oktober-november opgesteld voor het daaropvolgende jaar. Op 
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dat moment zijn nog niet alle reacties binnen op subsidieverzoeken. Deze komen in de loop van het jaar 

binnen en hebben een eigen begroting.  

Wekelijks registreren de medewerkers de gemaakte uren in het tijdschrijfsysteem en worden facturen 

ingeboekt in de projectadministratie. Aan de hand van de maandelijkse rapportage volgen projectleiders en 

het managementteam de besteding van de uren en de budgetten en kan indien nodig bijgestuurd worden.  

De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd door eigen medewerkers. Daar waar specifieke kennis nodig is, 

maken we gebruik van derden.  

Beleidsmedewerkers en medewerkers voorlichting besteden zo min mogelijk tijd aan ondersteunende 

werkzaamheden binnen de projecten. Deze worden verricht door projectondersteuners.  

Het managementteam (MT) van het landelijk bureau bespreekt nieuwe activiteiten voor aanvang. In het MT 

wordt onder meer aandacht besteed aan de inbedding van een nieuwe activiteit in de organisatie en vindt 

afstemming plaats tussen bestaande activiteiten en de nieuwe activiteit. 

Via het interne sociale netwerk Yammer houden alle medewerkers elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en 

voortgang in de projecten. Regelmatig worden plenaire bijeenkomsten gehouden waar medewerkers een 

project of activiteit bespreken. Doel hiervan is om elkaar te informeren en werkzaamheden op elkaar af te 

stemmen. 

3. De Fietsersbond streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht 

voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.  

Onze belanghebbenden zijn alle fietsers in Nederland en mensen die geïnteresseerd zijn in fietsen. Ook 

beleidsmakers hebben een belang bij de Fietsersbond, omdat we hen ondersteunen bij het voeren van goed 

fietsbeleid. De leden en vrijwilligers van de Fietsersbond hebben natuurlijk een specifiek belang, omdat zij zich 

actief willen inzetten voor beter fietsbeleid. Wij communiceren op diverse manieren met deze 

belanghebbenden, met als doel hen te informeren over ons werk en te luisteren naar de reactie daarop en de 

wensen van de belanghebbenden. 

De Fietsersbond heeft een landelijke website en meer dan vijftig websites van lokale afdelingen. Via deze 

websites informeren we geïnteresseerden en kunnen zij reageren, melding maken van ongewenste 

fietssituaties en klachten indienen. 

Op Fietsersbond.nl vinden bezoekers jaarverslagen, onafhankelijke consumenteninformatie, informatie over 

verkeersveiligheid en lokaal, regionaal en landelijk actueel nieuws.  

De Fietsersbond Routeplanner is het succesvolste onderdeel van de website. Via deze fietsrouteplanner 

kunnen bezoekers op maat een fietsroute samenstellen. Dat doen zowel leden als niet-leden veel en vaak. De 
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Routeplanner wordt gevuld door honderden vrijwilligers. Zij worden ondersteund door het landelijk bureau en 

kunnen diverse bijeenkomsten bezoeken. 

Iedereen kan zich aanmelden voor de Fietsflits. De Fietsflits is de digitale nieuwsbrief van de Fietsersbond met 

het laatste nieuws over onze activiteiten en acties. Deze wordt één keer per maand verstuurd in een oplage 

van 20.000.  

De leden van de Fietsersbond ontvangen vier keer per jaar het verenigingsblad Vogelvrije Fietser (VVF) met 

veel informatie over het werk van de Fietsersbond. De brievenrubriek in de VVF wordt door lezers veel 

gebruikt. Ook de website Vogelvrijefietser.nl is succesvol. 

De vrijwilligers van de 150 lokale afdelingen zoeken actief de fietser op. Regelmatig zijn ze tijdens acties te 

vinden met een kraam op een centrale plek waar ze informatie geven over fietsen en luisteren naar wat de 

lokale wensen en problemen zijn. Op het landelijk bureau staat het team vrijwilligers klaar om de lokale 

afdelingen te ondersteunen en van informatie te voorzien. Op de website is een afgebakend deel, 

Vrijwilligersnet, speciaal ingericht voor onze lokale vrijwilligers. Bijna wekelijks ontvangen de vrijwilligers de 

digitale nieuwsbrief Schakeltje. Ook zijn er Fietsersbond Academie-avonden waar vrijwilligers hun kennis 

kunnen aanvullen. Afdelingen kunnen ieder jaar ideeën aanleveren voor het werkplan. Dit stimuleren we 

actief. 

Ook landelijk zoekt de organisatie contact met fietsers, onder meer door sociale media als Facebook, Twitter 

en LinkedIn. 

De Fietsschool van de Fietsersbond heeft intensief contact met vrijwilligers, de opleiders en docenten. Deze 

worden tijdens informatiebijeenkomsten en via persoonlijk contact geïnformeerd. Ze hebben een eigen 

contactpersoon op het landelijk bureau. 

De Fietsersbond kent een klachtenregeling. De klachtenregeling heeft de volgende doelstellingen:  

a. recht doen aan de individuele klager; 

b. de kwaliteit van de dienstverlening door de Fietsersbond bevorderen. 

De klachtenregeling is terug te vinden op Fietsersbond.nl/klacht. In 2017 hebben we geen formele klacht en 

ontvangen.  
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Bestuursverslag: activiteiten Stichting Fietsersbond 
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7 Stichting Fietsersbond 

Sinds 2016 bestaat naast de vereniging ook de stichting Fietsersbond. Deze ontplooit activiteiten die de missie 

van de vereniging ondersteunen. Het geld dat hiermee wordt verdiend, komt ten goede aan de vereniging. De 

Stichting Fietsersbond is de organisatie achter diverse projecten, waaronder de Fietsschool, Fiets Filevrij, de 

Fietsersbond Routeplanner en Fietsen Alle Jaren. 

7.1 Programma Fietsschool 

De visie van de Fietsschool op verkeerseducatie is: veilig fietsen leer je vooral door het te doen. Je verbetert je 

fietsvaardigheid door vaker te fietsen. Op het moment dat het fietsen een automatisme wordt, heb je tijd en 

ruimte over om op gevaarlijke verkeerssituaties te letten. De Fietsersbond beoogt dat kinderen van jongs af 

aan dagelijks (naar school) fietsen, maar ook het stimuleren van de oudere fietser is essentieel onderdeel van 

de Fietsschool van de Fietsersbond. 

In 2017 is de Fietsschool begonnen met het uitdragen van het belang van beweging als uitgangspunt voor de 

fietslessen. De boodschap was dat fietsen leuk en gezond is, en een goede beweging. Fietsen is iets waarvan je 

zorgeloos kunt genieten. Fietsen maakt mensen blij, je bent in de buitenlucht en voelt de wind door je haren. 

Mensen, jong en oud, zullen door de associatie met bewegen sneller geneigd zijn mee te doen en zich aan te 

melden voor een fietsles of -cursus. Uiteindelijk moet dit leiden tot een hogere fietsparticipatie onder alle 

doelgroepen.   

In 2017 experimenteerde de Fietsschool met regionale coördinatoren. Zij kregen in hun gebied de regie over 

een project van de Fietsschool. In vijf provincies zijn één of twee coördinatoren aangesteld. De Fietsschool wil 

vanaf 2018 sterk vertegenwoordigd zijn op lokaal niveau met een coördinator in elke regio of provincie, 

aangestuurd vanuit het landelijk bureau. Daarmee zal de impact van de fietslessen in het dagelijkse leven veel 

groter zijn dan door de eenmalige fietslessen die we nu op een school of in een gemeente geven.  

De Fietsinformatiedagen kenden afgelopen jaar een moeizame start. Door extra inspanning, onder andere 

door werving via Facebook, is toch een goed resultaat behaald: 27 Fietsinformatiedagen en 18 

voorlichtingsbijeenkomsten in het land, flink meer dan vorig jaar. 

Doel  

• Het verbeteren van de fietsvaardigheden, kennis, houding en bewust gedrag van kinderen, jongeren, 

senioren en nieuwe Nederlanders. Fietsen moet een vast onderdeel van hun dagelijkse 

bewegingsactiviteit worden, waardoor ze langer veiliger en plezieriger blijven fietsen op de 

verschillende fietsen (variërend van loopfiets tot kinderfiets, e-bike en driewielfiets) 
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Behaalde resultaten 

 In 5 provincies hebben we één of twee coördinerende fietsdocenten aangesteld die worden 

aangestuurd vanuit het landelijk bureau, te weten in Gelderland, Utrecht, Friesland, Flevoland en 

Groningen. 

 De Fietsersbond/Fietsschool is visueel herkenbaar in alle fietslessen. Er is nieuw Fietsschool-materiaal 

ontwikkeld voor leerlingen en senioren dat meer focus legt op de fun van het fietsen en een gezonde 

leefstijl. In enquêtes worden de Fietsinformatiedagen van de Fietsschool erg hoog gewaardeerd. In de 

provincie Utrecht bijvoorbeeld wordt de dag gemiddeld gewaardeerd met ruim een 8,3. In de 

provincie Gelderland scoren de onderdelen gemiddeld ten minste een 7,8.  

 De Fietsschool heeft in 2017 aan ruim 4.500 leerlingen lesgegeven. Meer dan 500 senioren hebben 

een Fietsinformatiedag bijgewoond. Daarnaast hebben we 18 voorlichtingsbijeenkomsten voor 

ouderen georganiseerd. Er zijn 309 individuele lesaanvragen en 55 groepslesaanvragen doorgestuurd 

naar fietsdocenten in het land, waaronder 14 lessen voor nieuwe Nederlanders. 

 Het binnenhalen van het project ‘Groen Licht in Groningen’. Het betreft een vernieuwende aanpak 

van de verkeersveiligheidseducatie in Groningen. Met de maatregelen die de Fietsersbond uitvoert 

binnen het consortium wordt bijgedragen aan een betere bewustwording van de risico’s van afleiding 

in het verkeer (voor de forens op de fiets in de leeftijd van 18-69 jaar) en praktische vaardigheden en 

acceptatie rondom fysieke en cognitieve achteruitgang en aandacht voor het belang van blijven 

bewegen (voor de seniore fietser 90+). Tot het project behoren bijvoorbeeld een fiets challenge, 

fietsclinics en een fietstocht. 

Niet gerealiseerd 

 De visuele herkenbaarheid van de Fietsersbond/Fietsschool in de kleding en overige materialen (met 

uitzondering van het lesmateriaal) blijft een aandachtspunt voor 2018.  

 Onbekend is of deelnemers aan de fietslessen daadwerkelijk meer zijn gaan fietsen dan wel zich beter 

geëquipeerd voelen om veilig deel te nemen aan het verkeer. Dit meten we nog niet. 

 De genoemde aantallen deelnemers zijn niet gehaald. Dit heeft deels te maken met het feit dat niet 

alle deelnemers goed konden worden geregistreerd. De geschatte aantallen leerlingen en senioren 

komen zeker in de buurt.  

 Het is lastig om nieuwe Nederlanders te bereiken met onze fietslessen. Offertes op maat maken 

levert weinig tot niets op. In 2018 zal de focus voor deze doelgroep dan ook liggen op het bemiddelen 

naar fietsdocenten via de landkaart en het geven van train-de-trainercursussen aan organisaties die 

hun cliënten fietsles willen geven. 

Bijbehorende projecten 

602B, 901, 902, 904, 908, 921, 921-I, 924 
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7.2 Programma Fietsen Alle Jaren (914) 

In 2016 hebben we het programma Fietsen Alle Jaren gelanceerd met dank aan bijdragen van het Fonds 

NutsOhra en het Oranje Fonds. Mensen die niet meer zelf kunnen fietsen worden in contact gebracht met 

vrijwilligers die een riksja besturen. Samen beleven de deelnemers aan Fietsen Alle Jaren mooie momenten. Er 

komen herinneringen boven aan vroeger die ze delen met anderen en zij ervaren opnieuw het gevoel van ‘de 

wind door je haar’. 

Ook in 2017 kwamen er nieuwe lokale initiatieven bij. In veel andere plaatsen zijn we bezig om de financiering 

rond te krijgen met bijdragen van plaatselijke fondsen en gemeente en/of uit leuke crowdfundingsacties. Vaak 

is ook een lokale afdeling van de Fietsersbond hier actief bij betrokken. 

Dankzij een financiële bijdrage van de New Mobility Foundation komt begin 2018 een online boekingssysteem 

beschikbaar waarmee ouderen en mensen met een beperking een rit kunnen aanvragen en er een ‘match’ 

wordt gemaakt met de beschikbaarheid van de riksja en de vrijwilligers.  

Doel 

 Mensen die niet meer zelf kunnen fietsen, de beleving van een fietstocht bieden 

 In contact komen met een nieuw type vrijwilliger 

Behaalde resultaten 

 Eind 2017 rijden er 200 riksja’s in Nederland en zijn er 1.000 vrijwilligers (riksjefs en bestuurders) 

actief. 

 15.000 personen hebben een tochtje op de fiets gemaakt. 

Niet gerealiseerd 

 Aan het eind van 2017 reden er ruim 20 riksja’s rond. De grote aantallen, gebaseerd op de ervaringen 

in Denemarken, bleken op zo korte termijn niet haalbaar, omdat er toch veel meer tijd nodig is om 

plaatselijk de financiering rond te krijgen. Het vinden van vrijwilligers daarentegen is geen enkel 

probleem. 

7.3 Vrienden van de Fietsersbond 

Sinds eind 2015 heeft de Fietsersbond ‘Vrienden van de Fietsersbond’. Dit zijn structurele samenwerkingen 

tussen de Fietsersbond en partijen uit het veld die het werk van de Fietsersbond een warm hart toedragen.    

 

 



 

 
50 

Doelen 

 Structurele samenwerkingsverbanden ontwikkelen met relevante partijen in de private en 

semipublieke sector, die gericht zijn op het bereiken van gezamenlijke doelen 

 De financiële basis van de Fietsersbond verbreden 

 3 nieuwe organisaties binden via een vriendenlidmaatschap 

 5 Vrienden van de Fietsersbond aan het einde van het jaar 

 Jaarlijkse Vriendenbijeenkomst 

Behaalde resultaten 

 We hebben in totaal 3 vrienden: bouwbedrijf BAM, Batavus en ENRA verzekeringen. 

 ENRA verzekeringen is in 2017 Vriend van de Fietsersbond geworden. Ook onze leden hebben 

voordeel van deze vriendschap: zij ontvangen vanaf 1 november 2017 5 procent korting op een 

fietsverzekering. 

 We zijn in een vergevorderd stadium met twee potentiele vrienden. We verwachten deze 

vriendschappen in 2018 officieel te maken. 

 Bouwbedrijf BAM hebben we in 2017 in verschillende projecten van advies voorzien. 

 De jaarlijkse Vriendenbijeenkomst in november was succesvol. Met onze vrienden hebben we tijdens 

deze bijeenkomst interessante discussies gevoerd over ontwikkelingen op fietsgebied, zoals de positie 

van de speedpedelec in het verkeer, snelheidsverschillen op het fietspad, intelligentie in mobiliteit, 

ISA en fietsstimulering vanuit de overheid. 

Niet gerealiseerd 

• We hadden behalve ENRA verzekeringen nog twee andere nieuwe vrienden aan ons willen binden. 

7.4 Programma Fietsnetwerk van Nederland  

Met het bouwen van de Fietsersbond Routeplanner heeft de Fietsersbond de beste fietsnetwerkkaart van 

Nederland ontwikkeld. Dankzij onze vrijwilligers zijn de data in de Routeplanner van zeer goede kwaliteit. 

Naast de belangrijke functie van routeplanner krijgt de informatie achter de Routeplanner steeds meer 

relevantie: voor beleidsanalyses, voor modellering van multimodale verkeersmodellen, voor 

veiligheidssystemen in auto’s en als basis voor onderzoek naar het gebruik van het fietsnetwerk.  

Door de financiële situatie konden we in de afgelopen jaren onze vrijwilligers minder van ondersteuning 

voorzien. Bijdragen van overheden maken mogelijk dat we vanaf 2017 weer fors kunnen investeren in de 

vrijwilligers en in het editwerk. In 2017 vernieuwen we hiervoor allereerst de editor. Het vergroten van het 

gebruiksgemak staat daarbij bovenaan. Daarnaast organiseren we meerdere bijeenkomsten voor de 
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vrijwilligers en organiseren we een edit-actie rondom de Fietsstadverkiezing om bestaande en nieuwe 

vrijwilligers te motiveren in 2017 actief te worden.  

In 2017 en 2018 verbeteren we de app van de Routeplanner. We ontwikkelen twee versies van de app: een die 

inkomsten via extra diensten genereert en een reclamevrije app met dezelfde diensten voor onze leden en 

fietsers die voor de app willen betalen. Om ervoor te zorgen dat de app meer gebruikers krijgt, hebben we in 

de eerste helft van 2017 een marketingplan ontwikkeld. 

Doelen 

 Fietsers adviseren over geschikte routes  

 Overheden voorzien van data over gebruik en kwaliteit van hun fietsnetwerk 

 Een koppeling aanbrengen tussen dataverzameling en de routeplanner (app) 

 Een goed functionerende Routeplanner 

 Vernieuwde editor  

 In de app standaard tracking aanbieden 

 Bouwen tweede app-versie met reclame 

Behaalde resultaten 

• De Routeplanner werkt uitstekend en de app zelfs veel beter dan voorheen. Gebruikers kunnen de 

routeaanwijzingen nu ook beluisteren. 

• Voor het vernieuwen van de editor hebben we nog geen financiële dekking gevonden. 

Niet gerealiseerd 

• De tracking in de app is nog niet functioneel. 

• De reclamevrije app voor leden en betalende gebruikers komt wellicht in 2018, mede afhankelijk van 

hoe het traject met Goudappel Coffeng verloopt. 

 

7.4.1 Fiets Telweek (938) 

Naast de kaart van het fietsnetwerk is het ook interessant om te weten hoe fietsers het netwerk gebruiken. De 

Fietsersbond deed daarom in 2017 ook weer mee met de Fiets Telweek. We zijn echter uit het consortium van 

de Fiets Telweek gestapt omdat de interne communicatie ons geen vertrouwen gaf in een goede uitvoering. 

Het consortium is er niet in geslaagd voldoende data te genereren voor een betrouwbare telling. De dataset 

bevatte in 2017 een relatief zeer bescheiden aantal fietsers. 
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Doelen 

 Dataset Fiets Telweek 2017 

Behaalde resultaten 

• Er is een bescheiden dataset Fiets Telweek 2017. 
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8 Financieel resultaat 

De rapporteringsvaluta van de jaarrekening is de €.  

De Fietsersbond heeft financieel een goed jaar achter de rug. Projecten zijn inhoudelijk en financieel succesvol 

afgerond en nieuwe projecten zijn gestart. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van 232.458 (vóór 

resultaatbestemming), wat beduidend hoger is dan begroot. Dit komt onder meer doordat we enkele grote 

nalatenschappen in de Stichting hebben mogen ontvangen. Een aantal van onze projecten hebben we kunnen 

uitvoeren en afronden door gebruik te maken van bestemmingsreserves die we voor die projecten vóór 2017 

hadden opgebouwd. Daar stond tegenover dat we ook hogere kosten hebben gemaakt, met name ten aanzien 

van de verbetering van onze website en systemen en de beschrijving van onze belangrijkste bedrijfsprocessen. 

Op die vlakken hebben we een professionaliserings-slag gemaakt. 

In onderstaande grafiek zijn de baten en lasten van afgelopen jaren opgenomen.  
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Het ledenaantal is licht gedaald, alsook de gemiddelde bijdrage per lid (zie de toelichting op de Staat van Baten 

en Lasten voor meer detail). 

De randvoorwaarde voor het actief werven van fondsen is dat de kosten binnen 2 jaar terugverdiend moeten 

worden. De totale kosten voor fondsenwerving bedragen in 2017  246.372. Dat is 14,72% van de inkomsten uit 

eigen fondsenwerving1. Ter vergelijking: in 2016 was dit 17,04% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving 

(2015: 19,48%). Hiermee zitten we - zowel per jaar als gemiddeld - ruim onder de CBF norm van 25%. Er 

worden vooral leden geworven via de website van de Fietsersbond, door middel van affiliated marketing 

(banners) en via Facebook. Ook de lokale afdelingen werven leden bij activiteiten en via hun afdelingswebsite. 

Het doel is meer bezoekers trekken naar de website en ze op die wijze verder te interesseren voor het werk 

van de Fietsersbond.  

In 2017 is 2.308.506 van de totale besteding uitgegeven aan de doelstellingen – de zogenaamde 

bestedingsratio komt daarmee op 83,41% (ter vergelijking: in 2016 was dit 84,19%, in 2015: 71,67%). In 

onderstaande grafieken zijn de contributies zichtbaar van de leden, hiernaast ontvangen we nog donaties. 

De kosten van Beheer & Administratie kwamen uit op 207.498, dit is met 7,58% ruim binnen de norm van 10% 

die de Fietsersbond zichzelf hiervoor gesteld heeft. 

 

                                                                 
1 NB: uitgedrukt als percentage t.o.v. de totale Lasten is dit 9,01%. M.a.w. werving 9,01% + B&A 7,58% + Doelstelling 83,41% = 100% 
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8.1 Vooruitblik  

In 2018 richten we ons op een jonger publiek en leggen we de focus op het verbeteren van onze 

naamsbekendheid. We gaan aan de slag met nieuwe manieren om vrijwilligers en fietsers te activeren en aan 

ons te binden. Dit komt als een rode lijn terug in de uitvoering van al onze programma’s. Daar waar mogelijk 

zoeken we een geschikte mediapartner en/of samenwerkingspartner die het bereik van onze activiteiten en de 

impact daarvan kan vergroten én die ons imago kan versterken. Vrijheid, plezier, gezondheid en slimme 

mobiliteit, dát zijn de elementen die we centraal stellen bij ons werk.  

De Fietsersbond kiest ervoor jaarlijks twee grote publiekscampagnes te voeren. In 2018 zijn dit de 

Gemeenteraadsverkiezingen en een nieuwe campagne met het thema het Fietsende Schoolkind, rond gezellige 

en veilige schoolroutes. Ons doel is dat het landelijk en lokaal werk elkaar op deze manier versterken. De 

campagne rond de gemeenteraadsverkiezingen is ondergebracht bij het Programma Lokale Lobby. Het 

Fietsende Schoolkind is te vinden bij het programma Gezondheid, wat gefinancierd wordt uit de I&W subsidie 

en de donatiecampagne . Alle programma’s sluiten echter bij deze publiekscampagnes aan. Op deze manier 

kunnen we mensen en middelen effectiever en efficiënter inzetten en de impact van ons werk vergroten. 

In het kader van de verdere professionalisering zal de Fietsersbond in 2018 overgaan op een moderner en 

meer geïntegreerd Ledenadministratiesysteem.  

In de bijlagen is de Jaarbegroting 2018 toegevoegd. 
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8.2 Financieel beleid  

De Fietsersbond hanteert een behoudend financieel beheer. Uitgangspunt is dat de inkomsten op een 

verantwoorde manier worden beheerd en besteed. Hiertoe hanteren we de regels van het Centraal Bureau 

van Fondsenwerving (CBF) en controleert een onafhankelijke accountant de jaarrekening.  

De Fietsersbond houdt alleen reserves aan met een vooraf bepaalde bestemming en vindt reservering van 

middelen wenselijk voor de continuïteit van steun aan de doelstelling, uiteraard rekening houdend met de 

regelgeving van het CBF ten aanzien van verantwoord vermogensbeheer. In de jaarrekening is in de paragraaf 

Grondslagen van de balans een toelichting hierop te lezen.  

In de paragraaf Toelichting bestedingen is een overzicht opgenomen met de gehanteerde normen. De 

Fietsersbond streeft naar een percentage kleiner dan 10% voor kosten beheer & administratie (B&A) zodat 

zoveel mogelijk geld aan de doelstellingen kan worden besteed. Hierbinnen is belangenbehartiging het 

belangrijkste doel.  

8.3 Risicomanagement  

De Fietsersbond behoort tot de goededoelensector, waarbij reputatie één van de grootste risico’s vormt. De 

vereniging Fietsersbond is als fondsenwervende instelling niet alleen sterk afhankelijk van donoren, maar ook 

van het ontvangen van subsidies en contributies en ons risicobeleid is dan ook in belangrijke mate gericht op 

het vermijden van reputatie risico’s. Vertrouwen bij geldgevers/donateurs is essentieel. Verder is het van 

belang dat een deel van de organisatie flexibel inzetbaar is voor de telkens wisselende projecten en 

activiteiten. En bij dit alles is het natuurlijk van belang dat de vaste werknemers met vertrouwen en plezier 

hun werk (blijven) doen.  

Onderstaande maatregelen zijn afgelopen jaren ingevoerd om de risico’s te mitigeren:  

1) Het voeren van Good Governance: duidelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden, 

vastlegging van beslissingen, en competenties van het bestuur sluiten aan bij de organisatie. In 2017 

zijn de interne bedrijfsprocessen met verantwoordelijkheden op een consistente wijze beschreven. 

2) Het voldoen aan de Erkenningsregeling van het CBF, zodat zichtbaar is dat onze maatschappelijke 

doelen worden gerealiseerd en hoe we omgaan met onze middelen. Ook worden nieuwe 

bestuursleden extern geworven en vindt zelfevaluatie plaats van het bestuur. De rol van de voorzitter 

is cruciaal voor vertrouwen en slagvaardigheid.  

3) Financieel beheer: volgen van de richtlijnen financieel beheer van Goede doelen sector. En het 

vermogen wordt beheerd conform de regels van het CBF. Zo wordt er bijvoorbeeld geen onnodig geld 

opgepot. Ook vinden geen beleggingen plaats met het vermogen en is dit vermogen bij verschillende 

banken ondergebracht.  

4) De accountant controleert elk jaar de jaarrekening en interne procedures.  
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5) De controlecommissie controleert namens de Ledenraad – op basis van het conceptjaarverslag – of de 

organisatie het op de Ledenraad vastgestelde beleid voldoende heeft uitgevoerd.  

6) Continu verbeteren van de kwaliteit van diensten bij projecten en samenwerkingen, 

kenniswaarborging, persvoorlichting. 

7) Daarnaast is in 2017 een R.I.E., Risico Inventarisatie & Evaluatie, onder het personeel gehouden, m.n. 

gericht op ARBO (Arbeidsomstandigheden) en werkdruk. De Fietsersbond heeft een 

Preventiemedewerker.   

8) Ook is een MTO, Medewerker Tevredenheid Onderzoek, onder het personeel gehouden, met 

overwegend positieve resultaten. 

9) Volgens een stappenplan werkt de Fietsersbond aan de nieuwe Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG), wat onder meer leidt tot een eisenpakket voor het nieuwe 

ledenadministratiesysteem (incl. CRM pakket). 
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Jaarrekening 

De Jaarrekening is opgesteld conform de definities en vormeisen van het CBF.  

Geconsolideerde balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) 

In de jaarrekening staan, in zowel de balans als de staat van baten en lasten, achter de posten nummers die 

refereren aan paragrafen waar een toelichting is te lezen op de bijbehorende post. Deze nummers staan in de 

kolom ref.(referentie). De rapporteringsvaluta van de jaarrekening is de euro. De hieronder vermelde cijfers 

zijn van de verenging en stichting samen.  

  31-12-2017  31-12-2016 

ACTIVA ref.    

     

Immateriële vaste activa 1 34.863  29.883 

Materiële vaste activa 1 48.489  43.752 

  83.352  73.635 

     

Vordering subsidies/nalatenschappen 2       305.309   82.337 

Debiteuren  2       106.482   32.359 

Overige en overlopende activa 2         31.771   30.200 

Vordering vennootschapsbelasting 2 8.301  0 

  451.863  144.896 

     

Spaar- / depositorekeningen 3 507.651  605.323 

Betaalrekeningen en kas 3 196.613  177.075 

  704.264  782.398 

     

Totaal activa  1.239.479  1.000.929 

     

PASSIVA     

     

Reserves 4 751.562  532.630 

Overig vrij besteedbaar vermogen 4 111.466  97.939 

  863.028  630.569 

     

Kortlopende schulden  5    

 Belasting en premies  95.930  113.679 

 Reservering vakantiegeld / -dagen  57.174  65.313 

 Subsidies  102.467  81.882 

 Crediteuren   89.157  58.172 

 Overige en overlopende passiva  31.723  51.314 

  376.451  370.360 

     

Totaal passiva  1.239.479  1.000.929 
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Geconsolideerde Staat van Baten en Lasten over 2017 

 

  

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

Baten ref.

Baten van particulieren 6 1.640.664 1.436.000 1.405.792

Baten van bedrijfsleven 6 32.764 0 32.770

Baten van loterijorganisaties 7 0 0 0

Baten van subsidies van overheden 8 750.434 748.000 784.549

Baten vermogensfondsen 9 0 0 60.050

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 9 0 0 0

Baten van andere organisaties zonder winststreven (voorheen vermogensfondsen) 9 79.323 0 0

Som van de geworven baten 2.503.185 2.184.000 2.283.161

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 9 413.026 376.280 445.142

Overige baten 9 51.979 4.000 80.674

Som van de baten 2.968.190 2.564.280 2.808.977

Lasten 

Besteed aan de doelstelling: 10

  Belangenbehartiging 1.374.566 1.232.000 1.211.310

  Consumentenvoorlichting 481.703 471.000 780.152

  Diensten 426.433 355.000 242.271

2.282.702 2.058.000 2.233.733

Kosten eigen fondsenwerving 11 246.372 261.000 245.170

Kosten beheer en administratie 12 207.498 223.000 174.376

Som van de lasten 2.736.572 2.542.000 2.653.279

Saldo voor financiële baten en lasten 231.618 22.280 155.699

Saldo financiële baten en lasten 840 0 1.523

Saldo voor vennootschapsbelasting 232.458 22.280 157.222

Saldo vennootschapsbelasting 0 8.000 8.324

Saldo van baten en lasten 232.458 14.280 148.898

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/ onttrekking aan: 2017 2016

Reserves

-          Continuïteitsreserve 0 -123.791

-          Bestemmingsreserve afdelingen 0 -17.034

-          Bestemmingsreserve St. projektburo A’dam 0 -14.621

-          Bestemmingsreserve lokaal activisme -18.219 155.446

-          Bestemmingsreserve innovatieprojecten Vereniging 150.000 0

-          Bestemmingsreserve nalatenschappen 37.150 54.250

-          Bestemmingsreserve toekomstige projecten 50.000 21.157

Vrij besteedbaar vermogen 13.527 73.491

232.458 148.898

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017 (vereniging en stichting samen)
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Geconsolideerde kasstroomoverzicht  

   
Het kasstroomoverzicht is een overzicht van de geldmiddelen die in 2017 beschikbaar zijn gekomen en van 

het gebruik ervan, en is opgesteld volgens de indirecte methode. Het overzicht geeft een verklaring voor de 

mutatie van het saldo liquide middelen op de balans (spaar- en betaalrekeningen, ref. 3).  

 

Geconsolideerde kasstroomoverzicht    

 2017 2016 

Kasstroom uit operationele activiteiten    

Resultaat boekjaar  232.458 148.898 

Aanpassingen voor afschrijvingen 23.355 15.618 

Veranderingen in werkkapitaal  0 0 

    Mutaties vorderingen en overlopende activa  -298.666 99.916 

    Mutaties langlopende en kortlopende schulden  -2.210 -38.461 

 -45.063 225.971 

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    

Investeringen in (im)materiële vaste activa  -33.071 -45.073 

 -33.071 -45.073 

   

 -78.134 180.898 

   

Mutatie geldmiddelen    

 Liquide middelen per 1 januari  782.398 601.500 

 Liquide middelen per 31 december  704.264 782.398 

 -78.134 180.898 
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2017 

 

Algemeen  

De jaarverslaggeving van de Fietsersbond is ingericht volgens de richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. 

Uniek aan deze richtlijn is dat onderscheid wordt gemaakt tussen kosten die gemaakt worden om gelden te 

werven, kosten die gemaakt worden in het kader van beheer en administratie en kosten die worden gemaakt 

om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. De Fietsersbond kan hiermee goed inzichtelijk maken 

hoeveel middelen aan de primaire doelstelling worden besteed.  

De richtlijn is in 2016 geactualiseerd, met een aangepast model van baten en lasten.  

 

Activiteiten  

De vereniging is de belangenbehartiger voor fietsend Nederland. Hiertoe voeren we activiteiten uit met drie 

doelstellingen; belangenbehartiging, consumenteninformatie en diensten. De vereniging staat ingeschreven bij 

de kamer van koophandel onder nummer 40464671. Hiernaast is er de stichting Fietsersbond die activiteiten 

ontplooit die de missie van de vereniging ondersteunen. De stichting staat ingeschreven bij de kamer van 

koophandel onder nummer 65165950. In het bestuursverslag staan de verschillende activiteiten nader 

beschreven. Vestigingsplaats van zowel vereniging als stichting Fietsersbond is Utrecht. 

 

Consolidatie 

De jaarrekening omvat de financiële gegevens van de Vereniging Fietsersbond te Utrecht met opneming van 

de financiële gegevens van de Stichting Fietsersbond te Utrecht. De onderlinge kosten/baten zijn geëlimineerd 

in de geconsolideerde gegevens. Apart is opgenomen de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten van 

de vereniging en die van de stichting zijn als bijlage opgenomen.  

 

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva  

 

Algemeen  

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Als 

kortlopende vorderingen en schulden zijn de bedragen verantwoord die in het eerstvolgende jaar zullen 

worden ontvangen respectievelijk betaald. 

 

Vaste activa  

De (im)materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, onder aftrek van op de geschatte 

economische levensduur gebaseerde afschrijvingen. Op elke balansdatum (laatste dag van het jaar) wordt 

beoordeeld of er bijzondere waardeverminderingen hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld omdat een item 

onherstelbaar kapot is gegaan of vervroegd is vervangen. In deze gevallen is het waardeverminderingsverlies 
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direct als last verwerkt in de staat van baten en lasten. Een aanpassing van de gebruiksduur en/of restwaarde 

wordt toekomstgericht doorgevoerd. 

 

Bij de toelichting van de (im)materiële vaste activa is zichtbaar gemaakt of deze bestemd zijn voor de 

bedrijfsvoering of voor de doelstelling. De immateriële vaste activa bevat de waardering van 

softwarepakketten en website.  

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in 

mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen. 

 

Liquide middelen  

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

 

Reserves en fondsen  

Binnen de vereniging is een continuïteitsreserve gevormd, bedoeld om de continuïteit te waarborgen in geval 

van (tijdelijke) tegenvallende inkomsten. Deze reserve voldoet aan de eis van het CBF dat de 

continuïteitsreserve niet hoger mag zijn dan maximaal anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de 

werkorganisatie. In 2013 heeft het bestuur de richtlijnen voor deze reserve vastgesteld en de hoogte van deze 

reserve bepaald op maximaal 642.000. Dit bedrag wordt elke vijf jaar herijkt, dus in 2018 wordt een nieuwe 

berekening gemaakt. 

 

De reserve ‘vrij besteedbaar vermogen’ heeft tot doel de financiële weerbaarheid van de Fietsersbond te 

vergroten in jaren dat de exploitatie een negatief resultaat heeft. Het bestuur bepaalt de bestemming van het 

resultaat. De reserve ‘vrij besteedbaar vermogen’ dient maximaal 150.000 hoog te zijn. Samen met de 

continuïteitsreserve is dit sinds 2014 het weerstandsvermogen.  

 

Het bestuur heeft in 2014 besloten om de bestemmingsreserves activa op te heffen en dit saldo toe te kennen 

aan een nieuwe bestemmingsreserve toekomstige projecten. Hiermee blijft een zekere investeringsruimte 

behouden. Deze reserve kan bijvoorbeeld verbetering van de website als bestemming hebben. De hoogte van 

deze reserve wordt maximaal 50.000 en als eerste gevormd uit de resultaatbestemming bij een positief 

resultaat.  

 



 

 
63 

Bij de vaststelling van het werkplan en begroting 2017 heeft het bestuur besloten voor een nieuwe 

bestemmingsreserve lokaal activisme. Deze reserve is bestemd voor de lokale afdelingen en de hoogte wordt 

gevormd door de afdrachtenregeling van voorgaand jaar. Afdelingen kunnen aanspraak maken op deze 

reserve. Dit bedrag blijft onderdeel van het weerstandsvermogen.  

 

Sinds 2016 ontvangt de Fietsersbond nalatenschappen, met als gevolg ook het ontstaan van een 

bestemmingsreserve nalatenschappen. Deze reserve wordt gevormd door de ontvangen baten van 

nalatenschappen waaraan geen doel is meegegeven. Het beleid is eerst het ontvangst van het bedrag, waarna 

een toekenning aan een specifiek project plaatsvindt. Bij het vaststellen van de resultaatbestemming 2017 zijn 

zo de bestemmingsreserve Innovaties Vereniging en Toekomstige projecten gevormd binnen de stichting.    

 

Grondslagen voor de bepalingen van het resultaat (saldo van baten en 

lasten)  

Het saldo wordt bepaald door het verschil tussen de opbrengstwaarde van de prestaties en verrichte diensten 

enerzijds, en de kosten en andere lasten van het jaar anderzijds, gewaardeerd tegen historische kostprijzen 

(werkelijk gemaakte kosten).  

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden 

genomen zodra deze voorzienbaar zijn.  

 

Toelichting op de specificatie en verdeling kosten naar bestemming  

De lasten worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen: 

- Besteed aan de doelstelling, verdeeld over drie subdoelstellingen: 

o Belangenbehartiging, Consumentenvoorlichting en Diensten 

- Kosten werving baten  

- Kosten beheer en administratie  

 

De kosten van besteding aan de doelstelling en werving baten bestaan uit twee componenten: directe en 

indirecte kosten. Bij directe kosten is er een directe relatie tussen de kosten en de doelstelling en worden de 

kosten dus voor 100% aan de betreffende doelstelling toegerekend. De indirecte kosten (kosten voor 

bedrijfsvoering; IT, facilitaire zaken en P&O) worden als volgt toegerekend:  

 

Kostentoerekening vindt plaats door gebruik te maken van projecten/projectgroepen en urenverantwoording. 

Waar mogelijk worden kosten (uren, facturen) direct toegerekend aan de doelstelling.  

De uiteindelijke (5) kostendragers zijn de (3) doelstellingen Belangenbehartiging (inclusief Beleid beïnvloeding), 

Consumentenvoorlichting en Diensten, en de (2) ondersteunende activiteiten in het kader van de Eigen 

Fondsenwerving en Beheer & Administratie. Indirecte kosten (bijvoorbeeld huur van het pand) zijn niet direct 

toewijsbaar en worden alsnog toegewezen aan een kostendrager op basis van bestede uren, zoals 
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verantwoord in de urenregistratie.  De 5 kostendragers zijn uiteindelijk belast met de direct toewijsbare kosten 

en de verbijzonderde indirecte kosten. 

 

Pensioenlasten 

De door de Fietsersbond ingestelde pensioenregeling is gebaseerd op een beschikbare premieregeling. De 

pensioengrondslag bevat het vaste maandsalaris x 12 met 8% vakantietoeslag verminderd met de AOW-

franchise. Deze is relatief laag bij de Fietsersbond. Hierbij geldt een eigen bijdrage van 3% van de 

pensioentoeslag. 

De pensioenen zijn ondergebracht bij Pensioenverzekeraar Zwitserleven. Pensioenverzekeraars publiceren 

geen dekkingsgraad en geven de garantie dat niet gekort zal worden op de pensioenen (i.t.t. Pensioenfondsen 

die wel met dekkingsgraden werken en afhankelijk daarvan over kunnen gaan tot korting op pensioenen).  
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2017 
 

1. Vaste activa  

In 2017 is er geïnvesteerd in een nieuwe website en ICT. De Stichting bezit weinig vaste activa ten opzichte van 

de Vereniging.  

GECONSOLIDEERD    

Immateriële vaste activa   verdeling 2017  

 totaal bedrijfsvoering doelstelling 

Oude aanschafwaarde 31-12-2016 203.085 75.910 127.175 

Gedesinvesteerd 135.833 59.369 76.464 

Aanschafwaarde 31-12-2016 67.252 16.541 50.711 

Investeringen in 2017 11.953 0 11.953 

Afboekingen 2017 0 0 0 

Aanschafwaarde 31-12-2017 79.205 16.541 62.664 

     

Oude afschrijvingen t/m 31-12-2016 173.201 75.910 97.292 

Gedesinvesteerd 135.831 59.369 76.463 

Afschrijvingen t/m 31-12-2016 37.370 16.541 20.829 

Afschrijvingen 2017 6.973 0 6.973 

Afboekingen 2017 0 0 0 

Afschrijvingen t/m 31-12-2017 44.343 16.541 27.802 

 
Boekwaarde 31-12-2016     29.883                             0 

                 
            29.883                     

Boekwaarde 31-12-2017 34.862 0 34.862 

    

GECONSOLIDEERD    

Materiele vaste activa  verdeling 2017  

 totaal bedrijfsvoering doelstelling 

Oude aanschafwaarde 31-12-2016 412.501 227.856 184.645 

Gedesinvesteerd 316.230 141.364 174.866 

Aanschafwaarde 31-12-2016 96.271 86.492 9.779 

Investeringen in 2017 21.118 9.905 11.213 

Afboekingen 2017 0 0 0 

Aanschafwaarde 31-12-2017 117.389 96.397 20.992 

     

Oude afschrijvingen t/m 31-12-2016 368.749 195.582 173.167 

Gedesinvesteerd 316.231 146.875 169.356 

Afschrijvingen t/m 31-12-2016 52.518 48.707 3.811 

Afschrijvingen 2017 16.383 13.968 2.415 

Afboekingen 2017 0 0 0 

Afschrijvingen t/m 31-12-2017 68.901 62.675 6.226 

 
Boekwaarde per 31-12-2016     43.752                   37.785             5.968 

Boekwaarde per 31-12-2017 48.489 33.722 14.766 

 

Middels een éénmalige opschoonactie is het activa-bestand geactualiseerd, vandaar de hoge bedragen aan 

desinvesteringen en de aangepaste Aanschafwaarden en verdeling per 31-12-2016. De investeringen in 

immateriële activa in 2017 behoren tot de categorie ‘Kosten van verwerving van intellectuele rechten’ en 

omvatten met name het vervolg van de investering in de nieuwe website. De investeringen in materiele activa 
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behoren tot de categorie ‘Andere vaste bedrijfsmiddelen’ en omvatten de aanschaf van een server, 

werkstations en mobiele telefoons.  

In 2018 worden – m.u.v. het nieuwe Ledenadministratiesysteem - geen grote investeringen verwacht. 

In principe worden alle Immateriële vaste activa in 2 jaar afgeschreven en alle Materiele vaste activa in 5 jaar. 

 

2. Vorderingen en overlopende activa 
   
De vorderingen zijn met name toegenomen door de opname van nog te ontvangen nalatenschappen ter 

grootte van 214.850. Eén van de nalatenschappen omvat de verkoop van een woning,  kan betrouwbaar 

ingeschat worden en is daarom meegenomen in de baten (zie ook uitleg bij Baten en Lasten, hoofdstuk 6). 

Tevens is hier het tweede deel van de ontvangst van een nalatenschap opgenomen, waarvan het eerste 

deel in 2017 is opgenomen.  

Op de balans staat een bedrag aan openstaande posten van debiteuren van 106.482 , tegen  32.359 vorig 

jaar, dus fors hoger. De verhoging is vooral gevolg van het feit dat enkele grote facturen door de Stichting 

aan het eind van het jaar verstuurd zijn.  

We voorzien hierin echter geen debiteurenrisico.  

De vereniging heeft op de balansdatum nog een vordering uitstaan van 29.696 op de stichting, welke 

zichtbaar is in de cijfers op de enkelvoudige balans (zie bijlagen).  

De vooruitbetaalde vennootschapsbelasting is terugvorderbaar (zie ref 5). 

  

3. Liquide middelen   
 

Hieronder zijn opgenomen de direct opeisbare gelden bij bankinstellingen. Door de verwaarloosbare rente is 

weinig gebruik gemaakt van spaararrangementen. Zakelijk betalingsverkeer loopt via de Triodos bank en 

incasso’s via rekeningen bij de ING bank. De Rabobank heeft een garantie afgegeven ten bate van de 

verhuurder van het pand aan de Nicolaas Beetsstraat 2a, ter grootte van 25.000, met als onderpand een 

depositorekening met dezelfde omvang. De overige liquide middelen zijn ter vrije besteding van de Vereniging 

en Stichting Fietsersbond ten behoeve van de doelstellingen.  

De liquide middelen in 2017 zijn 78.000 lager dan in 2016 wat onder meer samenhangt met de hierboven 

genoemde late facturering van de Stichting en de relatief hoge uitgaven voor bedrijfsvoering (ICT, beschrijving 

bedrijfsprocessen, etc.).  
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4. Reserves en fondsen 
   

De stand van de reserves: 31-12-2017 31-12-2016 

Continuïteitsreserve 272.935 272.935 

Bestemmingsreserve afdelingen 0 0 

Bestemmingsreserve St. Fietsersbond ENFB Projektburo A’dam 0 0 

Bestemmingsreserve lokaal activisme  137.227 155.446 

Bestemmingsreserve innovatieprojecten Vereniging 150.000 0 

Bestemmingsreserve nalatenschappen  91.400 54.250 

Bestemmingsreserve toekomstige projecten 100.000 50.000 

Overig vrij besteedbaar vermogen 111.466 97.939 

 863.028 630.570 

   

   

De mutaties van de reserves: 
Bij de continuïteitsreserve heeft geen mutatie plaatsgevonden, de bestemmingsreserves Stichting Projektburo 

A’dam en afdelingen zijn vorig jaar opgeheven.   

De reserves zijn aangevuld met inkomsten uit nalatenschappen (v.w.b. de Stichting  met een netto bedrag van 

263.000, d.w.z. na aftrek van kosten én mogelijke erfbelasting, waarvan 48.150 al is ontvangen in 2017) en het 

resterende positieve resultaat is ten gunste gebracht aan het overig vrij besteedbaar vermogen. Deze dotaties 

zijn goedgekeurd door het Algemeen Bestuur in haar vergadering dd 16 maart 2018. Ten aanzien van de 

reserve Lokaal Activisme hebben vier afdelingen hier gebruik van gemaakt en het restant blijft in dezelfde 

reserve staan. 

 

VERENIGING   

   

Continuïteitsreserve 2017 2016 

Stand per 1 januari 272.935 396.726 

Bij: dotatie 0 31.655 

Af: naar lokaal activisme 0 -155.446 

Stand per 31 december  272.935 272.935 

   

Bestemmingsreserve lokaal activisme  2017 2016 

Stand per 1 januari 155.446 0 

Bij: dotatie 0 155.446 

Af: bestemd voor afdelingen -18.219 0 

Stand per 31 december  137.227 155.446 

 
2017 2016 

Bestemmingsreserve toekomstige projecten 

Stand per 1 januari  50.000 28.843 

Bij: dotatie  0 21.157 

Af: 0 0 

Stand per 31 december  50.000 50.000 
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Bestemmingsreserve nalatenschappen  2017 2016 

Stand per 1 januari  54.250 0 

Bij: ontvangen erfenissen/legaten  38.455 54.250 

Af: div. projecten, conform werkplan -64.305 0 

Stand per 31 december  28.400 54.250 

   

Overig vrij besteedbaar vermogen 2017 2016 

Stand per 1 januari   64.641 24.447 

Af/bij: resultaat  1.934 40.194 

Stand per 31 december  66.575 64.641 

   

STICHTING   

   

Bestemmingsreserve nalatenschappen  2017 2016 

Stand per 1 januari  0 0 

Bij: ontvangen erfenissen/legaten  263.000 0 

Af: naar door bestuur toegekende reserves -200.000 0 

Stand per 31 december  63.000 0 

   

Bestemmingsreserve toekomstige projecten 2017 2016 

Stand per 1 januari  0 0 

dotatie  50.000 0 

Stand per 31 december  50.000 0 

   

Bestemmingsreserve Innovaties* Vereniging 2017 2016 

Stand per 1 januari  0 0 

dotatie  150.000 0 

Stand per 31 december  150.000 0 

   

Overig vrij besteedbaar vermogen 2017 2016 

Stand per 1 januari  33.298 0 

Af/bij: resultaat  11.593 33.298 

Stand per 31 december  44.891 33.298 

 
*met name in relatie tot de Profileringscampagne 

   

TOTAAL     

     

Totaal reserves  2017 2016 

Stand per 01 januari  532.631   

Stand per 31 december  751.562 532.631 

     

Totaal overig vrij besteedbaar vermogen  2017 2016 

Stand per 01 januari  97.939   

Stand per 31 december   111.466 97.939 
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5. Kortlopende schulden 
 

Hieronder vallen de nog af te dragen loonheffing en premies van december die in januari 2018 worden 

betaald. Door de eindejaarsuitkering is dit in december een hoger bedrag dan in de overige maanden, in totaal  

ruim 70.000. Ook de nog verschuldigde omzet- en vennootschapsbelasting aan de belastingdienst wordt hier 

opgenomen. Omdat het resultaat voor de Vennootschapsplicht van de Stichting conform de regels van de 

Belastingdienst beneden de daarvoor geldende grenzen blijft, hoeft over 2017 geen vennootschapsbelasting 

afgedragen te worden, deze is dus nog terug vorderbaar en daarvoor opgenomen onder overige activa: 

Saldo Baten en Lasten Stichting 2017:    274.593 

Waarvan Nalatenschappen (ná aftrek erfbelasting): 263.000 

Saldo na aftrek Nalatenschappen:   11.593 (< 15.000, en < 75.000 over afgelopen 5 jaar, dus 

vrijgesteld van vennootschapsbelasting) 

De term subsidies onder kortlopende schulden is gebruikt voor vooruitontvangen bedragen die samenhangen 

met jaaroverschrijdende verplichtingen.  

De stichting heeft op de balansdatum nog een factuur van 29.696  te betalen aan de vereniging, welke 

zichtbaar is in de cijfers op de enkelvoudige balans (zie bijlage).  

 

Kortlopende schulden: belastingen  

   

Belastingen en premies  2017 2016 

BTW  26.679 19.577 

Vennootschapsbelasting   0 8.324 

Loonheffing en premie 69.251 85.778 

 95.930 113.679 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend die van invloed zouden zijn op de cijfers per balansdatum.  

Niet uit balans blijkende verplichtingen 

Een toekomstige verplichting is de huur van het kantoorpand van circa 100.000 op jaarbasis. Jaarlijks wordt de 

huur geïndexeerd conform de cijfers van het CBS. De huurverplichting voor het kopieerapparaat bedraagt per 

jaar circa 2.000.  

De Rabobank heeft een garantie afgegeven ten bate van de verhuurder van het pand Nicolaas Beetsstraat 2a, 

ter grootte van 25.000. De garantie heeft als onderpand een depositorekening bij de Rabobank van dezelfde 

omvang als de garantie. 

De vereniging en stichting maken deel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Op grond hiervan 

zijn de vereniging en stichting hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden inzake omzetbelasting van de fiscale 

eenheid.  
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017 
 

De ledenraad van de Fietsersbond stelt de begroting vast. In deze begroting staan de directe kosten en de 

urenbesteding van de medewerkers. De medewerkers registreren de besteding van de uren per project in een 

integraal boekhoud- en registratiesysteem. De projectuitvoering wordt door eigen medewerkers en door 

externen uitgevoerd. 

 

6. Baten van particulieren en bedrijfsleven (eigen fondsenwerving) 
 

Baten van particulieren en bedrijfsleven  2017 2016 

Contributie  1.178.527 1.188.752 

Giften  104.872 109.753 

Donatiecampagne  53.604 39.221 

Donateurs  34.970 46.586 

Nalatenschappen  301.455 54.250 

 1.673.428 1.438.562 

 

De baten van Particulieren (contributies en giften) zijn licht gedaald door: 

• Bestaande leden betalen 38 a 39 euro per jaar (= contributie, giften en periodieke schenkingen), nieuwe 

gemiddeld 35. Lichte daling ledental (274 leden, van 33.288 -> 33.014) in 2017 doordat er minder leden dan 

verwacht zich hebben aangemeld via de website. Dat kan weer verklaard worden door een afname van het 

aantal websitebezoekers en een lagere conversie (van bezoeker naar lid). En dat wordt weer verklaard door de 

overgang naar een nieuwe website. Inkomstenderving 274 * ca. 35 = ca 9.500 euro in een jaar.  

Het bedrag dat ten behoeve van de Donatiecampagne 'Velocity' is ontvangen à € 46.000 is in 2017 besteed en 

als inkomsten verantwoord, alsmede 7.000 voor de nieuwe campagne ‘Gemeenteraadsverkiezingen 2018’, 

tezamen 53.000.   

M.b.t. Nalatenschappen is een hoger bedrag ontvangen dan verwacht.  

Het betreft de volgende nalatenschappen: 

1. Een nalatenschap van 84.000* aan de Stichting, waarvan in december 2017 een voorschot is ontvangen van 

48.150. Het restant wordt verwacht in 2018. Mogelijke erfbelasting (+ notaris-/makelaarskosten): 26.000. 

2. Een nalatenschap van 327.000* aan de Stichting (1/4 van de nalatenschap van ca 1.309.000, waarvan de 

verkoop van een huis onderdeel is). Mogelijke erfbelasting (+ notaris-/makelaarskosten):  122.000. 

3. Een tweetal nalatenschappen van in totaal 38.500 aan de Vereniging. 

 

*Voorzichtigheidshalve hebben we in onze cijfers het netto bedrag meegenomen van 263.000 (d.w.z. na aftrek van een 

inschatting van de kosten én mogelijke erfbelasting). Uitdrukkelijk willen we vermelden dat we geen belastingschuld 

hebben en er nog een dispuut is over de noodzaak om wel of niet erfbelasting af te moeten dragen. 

 

7. Baten uit acties van derden 
 

In 2017 hebben we geen baten ontvangen van acties van derden, net als voorgaand jaar.   
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8. Subsidies van overheden  

De post ‘subsidies van overheden’ bestaat uit de optelsom van subsidie-inkomsten uit activiteiten die voor 

(locale) overheden worden uitgevoerd. Ten opzichte van de begroting kan er verschuiving plaatsvinden door 

het niet toekennen van projecten in acquisitie, bijstelling van lopende projecten en toekenning van nieuwe 

projecten.  

Voor een compleet overzicht van subsidies van overheden en overige bijdragen: zie de bijlage. 

 

9. Baten van Organisaties zonder winststreven, baten als tegenprestatie 
en overige 

 
In de tabel onder paragraaf 8 zijn ook de projecten opgenomen van baten waar een tegenprestatie tegenover 

staat van levering van producten en/of diensten. Verder wordt het project Fietsen alle Jaren mogelijk gemaakt 

door baten van ‘organisaties zonder winststreven’  gedurende twee jaar, waarvan 2017 het laatste jaar is. 

Tevens is in 2017 een nieuw project gestart, t.w. ‘Van 2 naar 3’, eveneens gefinancierd door een organisatie 

zonder winststreven.  

Projecten die uitgevoerd worden door de Stichting vallen in de categorie ‘baten als tegenprestatie’. 

De ‘Overige baten’ omvatten onder andere baten die via afdelingen zijn binnengehaald of verkregen zijn door 

de aanschaf van riksja’s binnen het project Fietsen alle Jaren. 

Toelichting Bestedingen  

Hieronder volgt een specificatie en verdeling van de kosten (derden) naar bestemming: Doelstelling, Werving 

baten en Beheer en administratie. De doelstelling van de Fietsersbond is onderverdeeld in drie hoofdgroepen: 

belangenbehartiging, consumentenvoorlichting en diensten. Hieronder volgt per hoofdgroep een korte 

toelichting van de activiteiten die eronder vallen. 

  

Belangenbehartiging 

De activiteiten in deze groep zijn gericht op het behartigen van de belangen van fietsers in de breedste zin van 

het woord. Activiteiten kunnen lokaal zijn (verkeerskundig advies en ondersteuning van afdelingen 

bijvoorbeeld), landelijk (lobby bijvoorbeeld) of provinciaal/regionaal (projecten met betaalde medewerkers). 

De activiteiten worden door middel van eigen bijdrage of subsidies gefinancieerd. 

 

Consumenteninformatie 

De activiteiten in deze groep richten zich op voorlichting, educatie, testen en informatie over 

fiets(beleid)onderwerpen (via de VVF en website bijvoorbeeld). In essentie zijn de activiteiten gericht op het 

informeren van fietsers. Ook deze activiteiten worden (in principe) door middel van een eigen bijdrage of 

subsidie gefinancieerd.  
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Diensten 

Onder diensten vallen activiteiten waarmee we fietsers, bedrijfsleven en overheden helpen om bijvoorbeeld 

meer en beter op de fiets te gaan. De Diensten worden volledig door de Stichting uitgevoerd. 

De kosten van de Fietsersbond zijn als volgt verdeeld over de  doelstellingen- en activiteiten-groepen, conform 

de eerder uitgelegde verdeelprincipes (zie Grondslagen voor de bepalingen van het resultaat): 

 

 

 

Het Centraal Bureau Fondsenwerving toetst een drietal kengetallen conform Richtlijn 650, in onderstaande tabel 

zijn deze normen weergegeven alsmede de uitkomsten van het afgelopen jaar.  

 

Definitie norm  Maximum 2017 2016 

Besteed aan doelstellingen t.o.v. totale lasten   83,41% 84,19% 

                    waarvan aan belangenbehartiging:   50,23% 45,65% 

                    waarvan aan consumentenvoorlichting:   17,60% 29,40% 

                    waarvan aan diensten:   15,58% 9,13% 

Eigen fondsenwerving kosten t.o.v. baten  25% 14,72% 17,04% 

Besteed aan Beheer & Administratie t.o.v. totale lasten  10% 7,58% 6,57% 

 

 Hieronder volgt een toelichting per besteding.  

 

 

10.   Norm besteding aan de doelstelling  
 

In 2017 is een gelijkwaardig percentage besteed aan de doelstelling als een jaar eerder. Er worden mooie 

successen behaald, die in het bestuursverslag nader zijn beschreven.  

Ten opzichte van de aangenomen begroting zijn projecten in acquisitie toegekend en nieuwe subsidies 

geworven. Dit is een doorlopend proces. De kosten van de projecten worden direct toegerekend aan de 

projecten. In tegenstelling tot 2016 zijn projecten in 2017 met name uitgevoerd door ingehuurde 

medewerkers.  

De lokale afdelingen ontvangen een budget voor het uitvoeren van lokale activiteiten ten behoeve van de 

doelstelling.  

Onder belangenbehartiging zit ook de besteding van ons membership fee van de European Cyclists’ Federation 

en de deelnemersbijdrage aan de Dutch Cycling Embassy, samen ca 30.000.  

 

Verdeling kosten naar doelstellingen en activiteiten

Doelstelling/Activiteit -> Belangenbehartiging Consumentenvoorlichting Diensten 

Werving 

baten

Beheer en 

Administratie

Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

Kostengroep:

Aankopen en verwervingen 201.678                        294.222              495.900           387.150         251.830       

Communicatie 136.771                                     162.493           299.264           335.000         561.480       

Personeelskosten 722.832                        235.638                                     132.098              57.301             141.751           1.289.620       1.419.925      1.474.583    

Huisvestingskosten 68.836                          22.440                                       5.457               13.499              110.232           110.000         118.424       

Kantoor- en Algemene kosten 251.918                        82.123                                       19.970             49.402              403.414           303.000         231.341       

Afschrijvingen 14.513                          4.731                                         114                      1.151               2.846                23.355             15.000            15.620         

Afdelingskosten 114.787                        -                                                  -                           -                        114.787           75.000            n.a.

totaal 1.374.564                    481.703                                     426.434              246.372           207.498           2.736.572       2.645.075      2.653.278    
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11.   Norm kosten eigen fondsenwerving  
 

De wervingskosten zitten met 14,72% ruim onder de CBF norm van 25%. De daling van het percentage komt 

onder meer door de hogere ontvangsten van nalatenschappen, waar geen hogere kosten tegenover staan. 

  

12.   Norm kosten van beheer en administratie  
 

De kosten van Beheer & Administratie zijn, ondanks de investeringen in verdere professionalisering, met 7,51% 

ruim binnen het door de Fietsersbond zelf vastgestelde maximum van 10%. 

Kosten van beheer en administratie zijn de kosten die de Fietsersbond maakt in het kader van de interne 

beheersing en administratievoering. Hieronder vallen de kosten voor bestuur, ledenraad, directie, receptie, 

secretariaat, financiën en planning & control.  

 

Onder overige personeelskosten vallen kosten als reiskosten woon-werkverkeer, opleiding en 

salarisadministratie, werkkostenregeling.  

Ten opzichte van vorig jaar zijn de personeelskosten afgenomen door een combinatie van een lagere 

bezetting, gedeeltelijk gecompenseerd door iets hogere salarislasten. 

Op het landelijk bureau van de Fietsersbond in Utrecht werkten in 2017 29 betaalde krachten, 15 mannen en 

14 vrouwen. Zij werkten voornamelijk in deeltijd. De gemiddelde formatie van het landelijk bureau was in 2017 

17,92 fte exclusief stagiairs t.o.v. 19,87 fte in 2016.   

 

Bezoldiging van de directie 
Het bestuur van de Fietsersbond heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte 

van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De 

laatste evaluatie was in december 2013. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid wordt uitgegaan van de 

CAO Welzijn.  

  

Personeelskosten  2017 2016 

Lonen en salarissen 961.614 1.055.257 

Sociale lasten  164.172 186.166 

Pensioenlasten  69.287 76.832 

Overige kosten 94.547 115.502 

 1.289.620 1.433.757 
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Functie  
  

Directeur  

Naam  S.M. Kluit  

Inschaling  
  

Schaal 13 cao Welzijn  

Dienstverband:   

Aard  Onbepaald 

Uren  36 uur per week (100%) 

Periode  
Vanaf 1 december 2009 in dienst, 

in huidige functie vanaf oktober 2015 en voor 36 uur 

Bezoldiging (in euro’s):   

Brutosalaris 63.486 

Vakantiegeld 4.937 

Eindejaarsuitkering 5.691 

Prestatiebeloning --- 

SV Lasten 9.811 

Pensioenlasten  5.278 

    

Totaal jaarinkomen 2017 74.114 

Totaal jaarinkomen 2016 70.334 

Totale overige lasten 2017 15.089 

Totale overige lasten 2016 14.680 

 

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging.  

Er zijn per balansdatum geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en/of 

toezichthouders. 

 

Huisvestingskosten 

De huur van het kantoor aan de Nicolaas Beetsstraat 2a te Utrecht, de servicekosten, de energielasten en 

beveiliging staan onder deze post.  

 

Kantoor en algemene kosten 

Alle kosten voor van een verantwoorde bedrijfsvoering zijn hier opgenomen, zoals de kosten voor 

automatisering, porto, accountant, maar ook kosten ten behoeve van het bestuur en ledenraad.  

 

Afschrijving en rente  

Hieronder vallen de kosten van de afschrijvingen zoals vermeld in de toelichting op de balans per 31 december 

2017 en de kosten van het betalingsverkeer.  



 

 
75 

Enkelvoudige Balans - Baten en Lasten Vereniging Fietsersbond 

Vereniging Fietsersbond balans per 31 december 2017 

De rapporteringsvaluta van de jaarrekening is de €.  

 

 

  31-12-2017  31-12-2016 

ACTIVA     

     

Immateriële vaste activa  34.863  29.883 

Materiële vaste activa  46.703  43.752 

  81.566  73.635 

     

Vordering subsidies  77.373  62.409 

Vordering op groepsmaatschappijen  30.000  0 

Debiteuren 
Overige en overlopende activa  

33.887 

26.271 

 53.149 

27.699 

  167.531  143.257 

     

Spaar- / depositorekeningen  507.651  605.323 

Betaalrekeningen en kas  80.720  88.729 

  588.371  694.052 

     

Totaal activa  837.468  910.944 

     

PASSIVA     

     

Reserves  488.562  532.632 

Overig vrij besteedbaar vermogen  66.575  64.641 

  555.137  597.273 

     

Kortlopende schulden      

 Belasting en premies  63.954  82.437 

 Reservering vakantiegeld/ -dagen  57.174  65.313 

 Subsidies  68.533  60.185 

 Overige en overlopende passiva  92.670  105.736 

  282.331  313.671 

     

Totaal passiva  837.468  910.944 
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Vereniging Fietsersbond staat van baten en lasten over 2017 

 

  

Vereniging Fietsersbond staat van baten en lasten over 2017

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

Baten ref.

Baten van particulieren 6 1.377.664 1.436.000 1.405.792

Baten van bedrijfsleven 6 7.764 0 7.770

Baten van loterijorganisaties 7 0 0 0

Baten van subsidies van overheden 8 750.434 748.000 784.549

Baten vermogensfondsen 9 0 0 60.050

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 9 0 0 0

Baten van andere organisaties zonder winststreven (voorheen vermogensfondsen) 9 79.323 0 0

Som van de geworven baten 2.215.185 2.184.000 2.258.161

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 9 0 0 0

Detachering stichting Fietsersbond 9 132.098 102.925 205.696

Overige baten 9 53.454 4.000 80.674

Som van de baten 2.400.737 2.290.925 2.544.531

Lasten 

Besteed aan de doelstelling: 10

  Belangenbehartiging 1.374.566 1.232.000 1.084.170

  Consumentenvoorlichting 483.178 471.000 641.709

  Diensten 0 0 79.331

1.857.744 1.703.000 1.805.210

Kosten eigen fondsenwerving 11 246.372 261.000 245.170

Kosten beheer en administratie 12 207.498 223.000 174.376

Kosten detachering stichting Fietsersbond personeel en overhead 132.098 102.925 205.696

Som van de lasten 2.443.712 2.289.925 2.430.452

Saldo voor financiële baten en lasten -42.975 1.000 114.079

Saldo financiële baten en lasten 840 0 1.522

Saldo voor vennootschapsbelasting -42.135 1.000 115.601

Saldo vennootschapsbelasting 0 0 0

Saldo van baten en lasten -42.135 1.000 115.601

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/ onttrekking aan: 2017 2016

Reserves

-          Continuïteitsreserve 0 -123.791

-          Bestemmingsreserve afdelingen 0 -17.034

-          Bestemmingsreserve St. projektburo A’dam 0 -14.621

-          Bestemmingsreserve lokaal activisme -18.219 155.446

-          Bestemmingsreserve nalatenschappen -25.850 54.250

-          Bestemmingsreserve toekomstige projecten 0 21.157

Vrij besteedbaar vermogen 1.934 40.194

-42.135 115.601
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Bijlage Stichting Fietsersbond 

Stichting Fietsersbond balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) 

De rapporteringsvaluta van de jaarrekening is de €.  De stichting is begin 2016 opgericht. 

 

  31-12-2017  31-12-2016 

ACTIVA     

     

Immateriële vaste activa  0  0 

Materiële vaste activa  1.786  0 

  1.786  0 

     

Vordering subsidies  227.936  19.928 

Debiteuren 
Overige en overlopende activa  

           102.291 

5.500 

                 18.257 

2.500 

Vordering vennootschapsbelasting                 8.301  0 

  344.028  40.685 

     

Betaalrekeningen en kas  115.893  88.346 

     

Totaal activa  461.707  129.031 

     

PASSIVA     

     

Reserves  263.000  0 

Overig vrij besteedbaar vermogen   44.891  33.296 

  307.891  33.296 

     

Kortlopende schulden      

 Belasting en premies  34.228  31.242 

 Subsidies  33.934  21.697 

Schulden aan groepsmaatschappijen  30.000  0 

 Overige en overlopende passiva  55.654  42.796 

  153.816  95.735 

     

Totaal passiva  461.707  129.031 
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Stichting Fietsersbond staat van baten en lasten over 2017

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

Baten ref.

Baten van particulieren 6 263.000 0 0

Baten van bedrijfsleven 6 25.000 0 25.000

Baten van loterijorganisaties 7 0 0 0

Baten van subsidies van overheden 8 0 0 0

Baten vermogensfondsen 9 0 0 0

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 9 0 0 0

Baten van andere organisaties zonder winststreven (voorheen vermogensfondsen) 9 0 0 0

Som van de geworven baten 288.000 0 25.000

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 9 437.356 376.280 445.142

Overige baten 9 0 0 0

Som van de baten 725.356 376.280 470.142

Lasten 

Besteed aan de doelstelling: 10

  Belangenbehartiging 0 0 127.134

  Consumentenvoorlichting 0 0 138.446

  Diensten 450.763 355.000 162.940

450.763 355.000 428.520

Kosten eigen fondsenwerving 11 0 0 0

Kosten beheer en administratie 12 0 0 0

Som van de lasten 450.763 355.000 428.520

Saldo voor financiële baten en lasten 274.593 21.280 41.622

Saldo financiële baten en lasten 0 0 0

Saldo voor vennootschapsbelasting 274.593 21.280 41.622

Saldo vennootschapsbelasting 0 8.000 8.324

Saldo van baten en lasten 274.593 13.280 33.298

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/ onttrekking aan: 2017 2016

Reserves

-          Continuïteitsreserve 0 0

-          Bestemmingsreserve afdelingen 0 0

-          Bestemmingsreserve St. projektburo A’dam 0 0

-          Bestemmingsreserve lokaal activisme 0 0

-          Bestemmingsreserve innovatieprojecten vereniging 150.000 0

-          Bestemmingsreserve nalatenschappen 63.000 0

-          Bestemmingsreserve toekomstige projecten 50.000 0

Vrij besteedbaar vermogen 11.593 33.298

274.593 33.298
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Bijlage Baten van Subsidies van overheden en overige bijdragen 

   Subsidies 
overheden  

 Overige 
bijdragen        

 Subsidies 
overheden  

 Overige 
bijdragen  

Projectomschrijving 
Realisatie 

2017 
Realisatie 

2017   

Begroting 
2017 

 
Toezegging 

totale 
subsidie   

Realisatie 
2016 

Realisatie 
2016 

                

Belangenbehartiging               

Gemeenteraadsverkiezingen 32.776     33.562        33.621      

Lobby Lokaal 266.246     275.149      275.729      

Fietsersbond Lab 26.776     24.249        24.284      

Gemeenteraadsverkiezingen 
(donatieverzoek)   7.287           

Fietsen alle Jaren   61.376   67.565     85.671 

Van 2 naar 3   25.947           

Vergevingsgezinde Fietspad             4.477 

(Inter)nationale beleidsbeïnvloeding   1.984         960 

Regionaal medewerker SRA           25.790   

Fiets Filevrij 2015-2016           15.973   

Fietsen op Zuid-pilot kinderen op de fiets 
naar school           11.917   

Zuid-Holland 36.226     32.025        42.731  37.424   

Den Haag 24.414              23.500  17.183   

Friesland 79.300 2.460   59.300        79.300  59.300   

Friesland Fietsen alle Jaren 5.532              34.960      

Beleid Algemeen 51.895     49.323        49.423  20.617   

Meldpunt   29.224   36.286   61.072   

Verkeersgezondheid           13.472   

Verkeerskundig advies           54.542   

Verkeersdiner   7.957   33.500       

Velocity   57.312   36.000       

Bikenomics           14.603   

Jaarthema 2018           16.097   

Innovatie (vml productontwikkeling)           24.553   

Scenario's voor de fiets           42.681   

Fietsen en ov/stallingen           16.626   

Dataonderzoek routeplanner           24.669   

Afdelingsondersteuning I&M           188.832   

Fietsstadverkiezing  147.400 1.250   160.636      160.686    8.500 

Consumentenvoorlichting               

Consumentenvoorlichting   4.368   4.000     4.800 

Blijf Veilig Mobiel             11.000 

Blijf Veilig Mobiel - extra               

Bike2Work 10.796     8.190        69.469  28.945   

Communicatie beleid           58.891   

Verkeersgezondheid-Fietsschool algemeen 56.674     37.977        38.024  36.676   
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   Subsidies 
overheden  

 Overige 
bijdragen        

 Subsidies 
overheden  

 Overige 
bijdragen  

Projectomschrijving 
Realisatie 

2017 
Realisatie 

2017   

Begroting 
2017 

 
Toezegging 

totale 
subsidie   

Realisatie 
2016 

Realisatie 
2016 

                

Diensten*               

Fietsschool losse lessen   8.670   19.200     12.006 

Fietsschool Groningen (vereniging)                20.400  6.250   

Fietsschool Flevoland             2.106 

Fietsschool Oost-Nederland             42.800 

Fietsschool Utrecht   51.800   36.480     51.218 

Fietsschool Gelderland   28.988           

Fietsschool losse lessen (stichting)             19.497 

Fietsschool Overijssel               

Fietsschool Groningen (stichting)   8.040   12.800     17.876 

Fietsschool Groningen 2017-2018   11.500           

Fietsschool Friesland   59.936   60.800     94.328 

Fietsschool Friesland Innovatie   16.942         20.500 

Fietsen alle Jaren (stichting)   54.994   140.000       

Fietstelweek    3.000   3.000     16.125 

Fiets Filevrij   24.024         50.000 

Groen Licht Groningen   3.189           

Vrienden van de Fietsersbond   27.500   30.000     25.866 

Fietsrouteplanner   45.068   64.000     27.128 

Knelpuntenanalyse N-H             65.700 

Pedelecplanner Gelderland   23.750           

Slim dat je fietst! Flevoland   8.647         3.750 

Slim dat je Fietst! Groningen   3.270         3.800 

Fietsvriendelijkbedrijf             360 

Advertentie acquisitie   16.617   10.000       

Kennismatrix Fiets   22.002           

Fietsknooppuntennetwerk Veluwe   14.260           

Achterhoek Routecheck   29.820           

Kennisbank   340           
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   Subsidies 
overheden  

 Overige 
bijdragen        

 Subsidies 
overheden  

 Overige 
bijdragen  

Projectomschrijving 
Realisatie 

2017 
Realisatie 

2017   

Begroting 
2017 

 
Toezegging 

totale 
subsidie   

Realisatie 
2016 

Realisatie 
2016 

                

Afdelingen               

Afdeling Drechtsteden 3.949                 4.000      

Afdeling Flevoland 4.000                 4.000      

Afdeling Gouda   7.250           

Afdeling Haagse Regio   1.874           

Afdeling Hengelo   200           

Afdeling Houten   386           

Afdeling Noordkop 400 392           

Afdeling West-Friesland   245           

Afdeling Zaanstreek 2.000 25               2.000      

Afdeling Zuidplas   80           

Afdeling Haarlem   1.035           

Afdeling Zuid Oost Brabant   8.440           

Afdeling Amsterdam   45           

Afdeling Groningen   200           

Afdeling Friesland 1.700 0           

Afdeling Rotterdam 350                    350      

                

Jaarthema               

8-80           8.436   

                

Overig               

Training/opleiding               

Overig   3.452   10.000     1.660 

                

Totaal 750.434 685.147   1.244.042 862.477 784.549 570.128 

                

Begroting 2017 680.411 563.631           

Realisatie 2016 784.549 570.128           

                
De projecten met een * zijn in 2017 uitgevoerd binnen de 
stichting Fietsersbond               
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Geconsolideerde begroting 2018 

De geconsolideerde begroting (vereniging en stichting samen) kent begin december een positief resultaat van 

bijna 10.000.  

 

Staat van baten en lasten  Begroting    Realisatie    Realisatie    

 2018   2017   2016   

Baten              

Baten uit eigen fondsenwerving 0                     0    0   

Baten van particulieren 1.592.184     1.640.664    1.405.792   

Baten van bedrijfsleven  40.000          32.764    32.770   

Baten uit acties van derden 0                     0    0   

Subsidies van overheden* 754.107        750.434    784.549   

Baten van organisaties zonder winststreven 52.161          79.323    60.050   

Baten als tegenprestatie  472.794        413.026    445.142   

Overige baten 4.000          51.979    80.674   

Som van de baten  2.915.246    2.968.190    2.808.977   

              

Lasten              

Besteed aan de doelstelling*:              

  Belangenbehartiging 1.191.375     1.374.566    1.211.310   

  Consumentenvoorlichting 708.824        481.703    780.152   

  Diensten 429.475        426.433    242.271   

  2.329.674     2.282.702    2.233.733   

              

Kosten eigen fondsenwerving  392.447        246.372    245.170   

Kosten Beheer en administratie  183.134        207.498    174.376   

Som van de lasten 2.905.255    2.736.572    2.653.278   

              

Saldo voor financiële baten en lasten  9.991        231.618    155.699   

Saldo financiële baten en lasten  0                840    1.523   

Saldo voor vennootschapsbelasting 9.991        232.458    157.222   

Saldo vennootschapsbelasting  0                     0    8.324   

Saldo van baten en lasten**  9.991        232.458    148.898   

              

* In het werkplan is een specificatie van de uren en budget per project opgenomen, met een toelichting.  

** Het begrote positieve resultaat zal ten gunste komen aan het vrij besteedbaar vermogen.  
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