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Actieve leden in het zonnetje 

De Fietsersbond wil graag iets extra’s doen voor vrijwilligers die een bijzondere bijdrage leveren of hebben 

geleverd aan het werk van de Fietsersbond. Een teken van waardering voor wat onze actieve mensen door 

het hele land voor de Fietsersbond betekenen.  

Sinds 2017 reikt de Fietsersbond een ‘award’ in de vorm van een glazen beeldje uit met daarin een fiets en 

een inscriptie met de naam van de betreffende persoon. De uitreiking vindt plaats tijdens een leden- of 

bestuursvergadering van de afdeling, of tijdens de ledenraad. De procedure voor benoeming tot Lid van 

Verdienste is vastgesteld tijdens de ledendag van 4 februari 2017.  

 

Graag willen wij de volgende mensen voorstellen voor de Lid van Verdienste onderscheiding tijdens de 

ledenraad van 2 februari 2019. 

 

 

Clem. van der Made – Fietsersbond Nijmegen 

Kenmerkend voor Clem. van der Made is dat hij zich (bijna) nooit tegenover de gemeente heeft opgesteld. 

Hij vroeg de gemeente veelal om mee te werken aan de veiligheid van kinderen. Zodat zij veilig van huis 

naar school en terug kunnen fietsen. Als dat goed geregeld is, kunnen volgens Clem. anderen ook veilig 

naar de winkels, het werk en andere bestemmingen fietsen. 

 

In oktober 2018 heeft de Fietsersbond Nijmegen en omstreken afscheid genomen van Clem. als 

coördinator van het werk in onderafdeling Heumen. Clem. is maar liefst 25 jaar lang actief geweest en heeft 

zijn werk nu overgedragen. Wel blijft hij belangstellend, want helemaal los laten is nog best lastig... Met 

een paar oudgedienden en leden had hij een genoeglijk afscheidsdiner. Zijn opvolger hield een mooi praatje 
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met anekdotes en vanuit het landelijk bureau werd de erkenning voor zijn werk geuit met de benoeming 

tot Lid van Verdienste. De wethouder van Heumen schoof ook even aan met een bos bloemen, en 

bedankte Clem. voor zijn grote inzet.  

 

Clem. kan niet aanwezig zijn bij de ledenraad, vandaar dat hij de onderscheiding al eerder in ontvangst 

heeft genomen.  

 

 

Ria Glas – Fietsersbond Utrecht 

“Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagd om u, mevrouw Ria Glas, te benoemen tot 

Lid in de orde van Oranje Nassau”. Deze prachtige tekst sprak burgemeester Jan van Zanen van Utrecht 

afgelopen voorjaar uit in de Stadsschouwburg tijdens de zogenaamde Lintjesregen.  

 

Ria is al meer dan 20 jaar actief voor de Fietsersbond. Velen kennen Ria als ‘fietsria’, dat is zowel haar 

mailadres als haar Twitter alias. Ze heeft veel contact met raadsleden en wethouders en ze kent alle 

ambtenaren van de afdeling Verkeer en Vervoer. Belangrijker nog is dat alle ambtenaren háár kennen en 

enkelen haar soms scherpe tong vrezen. 

Ze heeft een eindeloze energie om richtlijnen voor het plaatsen van paaltjes uit te leggen, om te laten zien 

waarom een stoplicht op een bepaalde kruising echt weggehaald kan worden. Bovendien kent ze de voor 

fietsers benodigde breedtes van straten en fietspaden uit haar hoofd. We hopen van harte dat fietsers in de 

stad nog heel lang de vruchten mogen plukken van haar kennis van en inzicht in wat echt fietsvriendelijke 

voorzieningen zijn. 

 

Naast de bijzondere onderscheiding eerder dit jaar willen we Ria ook vanuit de Fietsersbond bedanken voor 

het succesvolle werk dat zij al jarenlang met hart en ziel doet. 

 

 

 


