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CONCEPT-Advies controlecommissie aan de ledenraad van de Fietsersbond op 12 september 2020. (versie 100520)  
 
Op basis van artikel 15.1 van de statuten van de vereniging Fietsersbond zijn door de ledenraad als lid van de 
controlecommissie benoemd: Jan Kelderman, Peter Visser, Theo van Soest en Huub van Schaiijk.  
Op 11 maart van dit jaar hebben we op het bureau overleg gevoerd met het Hoofd Financiën, Hoofd Communicatie en 
Vereniging en de Penningmeester. Ook hebben we gekeken naar het jaarverslag, de jaarrekening en het advies van de 
accountant. Daarnaast is er op 22 april online een vervolgoverleg gevoerd, waarin de vragen konden worden 
besproken die wij nog hadden naar aanleding van de accountantscontrole. De coronamaatregelen hebben zeker wel 
wat gehinderd, maar we zijn weer heel tevreden met de manier waarop de organisatie ons van informatie heeft 
proberen te voorzien. De controlecommissie vond ook nu de stukken en verantwoording in principe goed op orde 
en wij hebben geen onregelmatigheden aangetroffen.  
Het jaarverslag was dit jaar toen wij het kregen al heel goed opgesteld en veel helderder en strakker dan voorgaande 
jaren. We hebben daar tweemaal eerder ook om gevraagd en begrijpen dat daar nu ook veel werk extra in gestoken is 
en dat wordt van onze kant ook heel erg gewaardeerd.  
Wel viel op dat de KPI’s (kritische prestatie-indicatoren) als prestatiemeters in de huidige vorm zijn gebleven. We 
begrijpen dat deze dit jaar geëvalueerd zullen worden en wellicht ook anders opgezet gaan worden. We hebben dat 
eerder geadviseerd en kijken dan ook uit naar de evaluatie en mogelijk andere invulling van de KPI’s en bieden aan 
daarover mee te denken  
Vorig jaar werd afgesloten met een draagbaar verlies, dit jaar komt er een overschot, zij het niet structureel. Onze 
oproep blijft staan dat er nadrukkelijker gekeken wordt hoe de financiële basis van de Fietsersbond gezonder kan 
worden.  
Aan het opzetten van een Jongerenorganisatie is gelukkig aandacht besteed. Er is een verkennende bijeenkomst 
geweest en er wordt nu aan een structurelere opzet gewerkt. Dat is mooi. Ook naar ledenwerving wordt verder 
gekeken en dat moet ook. Wij zijn ons zeker bewust dat ledenaanwas geen eenvoudige opgave is. De Fietsersbond 
bevindt zich wat dat betreft in een maatschappelijk krachtenveld, waarin onze hoofdboodschap relatief makkelijk 
door anderen gekaapt wordt en mensen dan niet gauw zien waarom ze daarvoor ook nog lid zouden moeten worden. 
Toch zien wij ledenwerving en -behoud als een belangrijke hoeksteen van de Fietsersbond. De ambitieuze plannen 
ervoor hebben al met al nog geen gestalte kunnen krijgen. Hier blijft voor ons het grootste punt van zorg, waar we 
ook dieper met de organisatie op in hadden willen gaan. Overleg hierover gaan we verder oppakken als corona 
weer wat genormaliseerd is.  
Wel willen wij al adviseren om in aanvulling op de jaarrekening een vijfjarenperspectief te maken met kengetallen 
als aantallen leden en donateurs, baten daarvan en de ontwikkeling in leeftijdsopbouw van het ledenbestand met 
de hoofdlijnen van de balans en resultatenrekening met tien jaar historie. Over de verdere opzet hiervan denken 
wij ook graag mee. Met genoemde opmerkingen onder de aandacht brengend, adviseert de controlecommissie aan 
de ledenraad om decharge te verlenen aan het bestuur.  

Datum , Jan Kelderman, Peter Visser, Theo van Soest, Huub van Schaiijk. 

MEMO 4A. 

Aan: Ledenraad 

Van: Algemeen Bestuur Fietsersbond 

CC:  

Betreft: Concept Advies controle commissie  

Datum: 18 juni 2020 


