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Gevraagde besluitvorming ledenraad:  

1. In te stemmen met een nieuwe fase voor het vervolgproces voor vernieuwing van de Fietsersbond; 
2. In te stemmen met het instellen van twee werklijnen; een werklijn voor de vereniging en een 

werklijn voor de doorontwikkeling van het Landelijk Bureau;  
3. Joost Schrage vanuit het Algemeen Bestuur te benoemen als voorzitter van de commissie Een 

nieuwe Fietsersbond; 
4. Esther van Garderen te benoemen als secretaris van de commissie een nieuwe Fietsersbond;  
5. De voorzitter en secretaris de opdracht te geven een commissie samen te stellen conform de 

profielen uit bijlage twee;  
6. De voorzitter en secretaris de opdracht te geven een plan van aanpak op stellen voor deze nieuwe 

fase van het vernieuwingsproces en dit aan te bieden ter besluitvorming op de ledenraad van juni 
2021;  

7. De commissie Toekomst van hun taak te ontheffen en hartelijk te danken voor hun bewezen 
diensten; 

8. Kennis te nemen van het gestarte proces van doorontwikkeling van het Landelijk Bureau. 
 

 

Inleiding 
In 2018 is gestart met het toekomsttraject van de vereniging. Daartoe is eerst de Fietsvisie 2040 opgesteld, 
die in 2019 door de ledenraad is vastgesteld. De volgende stap is de vereniging en het Landelijk Bureau 
daarmee in lijn te brengen, zodat vereniging en organisatie zich richten op de doelstellingen van de 
Fietsvisie.  Maar ook uit de Fietsvisie zelf volgen al doelstellingen waar het Landelijk Bureau aan werkt: 
 
Schematisch: (volgende pagina) 

MEMO  

Aan: Ledenraad 

Van: Algemeen Bestuur 

CC: Esther van Garderen, Douwtje de Vries  

Betreft: 6. Op weg naar een nieuwe Fietsersbond 

Datum: 18 december 2020 

Versie: Concept voor ledenraad ter goedkeuring Franc en Joost  
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In de Fietsvisie is opgenomen, dat de Fietsersbond een inclusieve vereniging wil zijn (‘iedereen is welkom’) 
en dat we er als vereniging voor alle typen fietsers zijn (de Fietsfamilie). De Commissie Toekomst heeft in 
opdracht van de vereniging samen met bureau Wissenraet en Van Spaendock onderzoek gedaan en een 
concept plan geschreven ‘Meer fietsers, meer toekomst’ dat tot doel heeft de vereniging te moderniseren. 
Het conceptplan gaat in op zowel de vereniging als de werkorganisatie (het Landelijk Bureau) en heeft 
daarvoor een uitvoeringsagenda opgesteld. Voor de vereniging is o.a. ingezet op het instellen van een 
Fietsraad, voor het bureau zijn verbetervoorstellen gedaan. 
 
Op de Ledenraad van 1 februari 2020 is met het conceptplan van de commissie toekomst een memo ter 
besluitvorming ingebracht met de titel ‘Instelling ledenraad’.  
 
De ledenraad is niet tot besluitvorming gekomen over de voorstellen die zijn gedaan. Een deel van de 
voorstellen en acties voor het Landelijk Bureau zijn wel in gang gezet en daar gaan we in 2021 ook meer 
door (“Basis op orde”). Echter, het Landelijk Bureau staat ten dienste van de vereniging, waardoor de 
organisatie van het bureau samenhangt met de manier waarop de vereniging georganiseerd zal worden.  
 
Dit memo gaat in op het vervolgtraject na de bespreking op de ledenraad van februari 2020 en maakt 
daarbij onderscheid tussen de vereniging en de werkorganisatie (het Landelijk Bureau).  

 
Aanleiding voor proces van vernieuwing en democratisering Fietsersbond 
Kort samengevat willen we met dit moderniserings- en democratiseringsproces een oplossing bieden voor 
de volgende ontwikkelingen en problemen: 

• De vereniging vergrijst; 

• Er is nauwelijks ledenaanwas, sinds enkele jaren krimpt het aantal leden; 

• We hebben moeite een jongere generatie (<45 jaar) te betrekken en te binden; 

• We ondervinden toenemende concurrentie van andere organisaties en we hebben soms moeite daarin 
positie te kiezen; 

• Veel actieve vrijwilligers voelen zich binnen de huidige structuur van de Fietsersbond niet goed 
vertegenwoordigd; 

• Met de Fietsvisie 2040 is vastgesteld dat wij voor alle fietsers zijn en dat iedereen welkom is en de 
organisatie van de vereniging (inclusief de statuten) past daar in zijn huidige vorm niet bij; 

• Leden/vertegenwoordigers van de fietsfamilie als ligfietsers, speed pedelecers, cargo bikers en 
driewielers geven aan meer met de Fietsersbond samen te willen werken;  

• Het vrijwilligersmodel is aan herijking toe, steeds meer mensen willen graag ad hoc betrokken zijn op 
deelonderwerpen, maar geen ‘vast’ bestuurslid of vrijwilliger zijn; 

Fietsvisie 2040

vereniging

Landelijk 
Bureau
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• Afdelingen waar in festivalachtige vormen met andere organisaties activiteiten plaats vinden, zijn 
succesvol, net als afdelingen, die een regionaal netwerk vormen. Samenwerking in lossere verbanden 
past in deze tijd.  

 

Terugblik ledenraad 1 februari 2020 en 12 september 2020  
Voor de ledenraad van 1 februari 2020 lag het voorstel ‘Instellen ledenraad’ voor. Met als onderlegger het 
concept plan ‘Meer fietsers, meer toekomst’. Kern van het voorstel voor de vereniging: Een Fietsraad met 
regionale afvaardiging en vertegenwoordigers van themagroepen. Tijdens de bespreking kwamen veel 
goede inhoudelijke en organisatorische argumenten naar voren, maar bleek vooral dat voor de 
afgevaardigden de structuurdiscussie wat vooruit op de inhoud liep, zodat er echt meer tijd en ruimte 
nodig is om dit voorstel uit te werken.  Daarom is het besluit aangehouden en voorgesteld dat het 
onderwerp democratisering en modernisering Fietsersbond op de agenda zal blijven staan van de 
Ledenraad.  
 
Besloten is het volgende (Uit de notulen van de ledenraad van 1 februari 2020):  

• Franc Weerwind geeft aan dat een goede discussie met elkaar is gevoerd. Hij stelt voor om meer tijd te 
nemen om het voorstel uit te werken; 

• Het onderwerp democratisering Fietsersbond zal op de agenda blijven staan van de Ledenraad; 

• Franc Weerwind adviseert de afdelingen te kijken of en hoe het Utrechtse model kan worden 
geïmplementeerd. 

 
Op de ledenraad van 12 september 2020 zijn vervolgens vertegenwoordigers van de Fietsfamilie, te weten 
de cargo bikers, speed pedelecers, driewielers en ligfietsers, uitgenodigd voor een paneldiscussie. De 
samenwerking met deze groepen past in de visie van een inclusieve vereniging en zal een plek krijgen in de 
vervolgaanpak.   
 
Na deze twee ledenraden is een nieuwe fase aangebroken voor het vernieuwingsproces, op het fundament 
van het nuttige werk van de vorige fase.   
 

Een nieuwe fase in de Vernieuwing Fietsersbond  
Het waardevolle stuk van de commissie Toekomst ‘Meer fietsers, meer toekomst’1 beschrijft twee opgaven 
die als één (of in ieder geval in nauwe samenhang) worden beschouwd, te weten de inrichting van de 
vereniging en de besluitvormingsstructuur enerzijds en de verhouding/samenwerking tussen het Landelijk 
Bureau en de afdelingen anderzijds. Aangezien het Landelijk Bureau ten dienste staat van de afdelingen 
volgt de ontwikkeling van die organisatie de besluitvorming over de vereniging. Daarom wordt in de 
vervolgaanpak gekozen de uitvoeringsagenda uit ‘Meer Fietsers meer toekomst’ uit elkaar te halen en in 
twee werklijnen verder te gaan: voor de vereniging en voor het Landelijk Bureau.  
 
De werklijn die we nu even noemen Vernieuwing Vereniging  heeft betrekking op de inrichting en 
toegankelijkheid van- en besluitvorming in de vereniging. 
Het resultaat van dat proces moet zijn dat: 

• Meer mensen zich inhoudelijk dan wel financieel willen verbinden aan de Fietsersbond;  

• Alle leden en vrijwilligers van de Fietsersbond zich vertegenwoordigd voelen in de vereniging; 

• Alle leden en vrijwilligers van de Fietsersbond in verschillende vormen worden betrokken en invloed 
kunnen uitoefenen; 

• Alle soorten fietsers uit de Fietsfamilie in een of andere vorm zich kunnen aansluiten bij de 
Fietsersbond;  

                                                                   
1 Voor de volledige inhoud van het concept-plan 
http://media.fietsersbond.nl.s3.amazonaws.com/ledenraad/5a%2020191122%20Met%20meer%20fietsers%20meer%
20toekomst.pdf 
 

http://media.fietsersbond.nl.s3.amazonaws.com/ledenraad/5a%2020191122%20Met%20meer%20fietsers%20meer%20toekomst.pdf
http://media.fietsersbond.nl.s3.amazonaws.com/ledenraad/5a%2020191122%20Met%20meer%20fietsers%20meer%20toekomst.pdf
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• Er meer kennis wordt uitgewisseld en wordt samengewerkt tussen afdelingen en vrijwilligers 
(thematisch en/of regionaal).  

 
Sommige vernieuwingen zijn door COVID-19 versneld, zoals de goed bezochte thematische Webinars 
waarin vrijwilligers kennis konden uitwisselen (geen reistijd meer!). Andere voorstellen als 
ledenraadpleging, regionalisering en structuurhervormingen in de vorm van een Fietsraad zijn nog niet 
uitgevoerd. Het is tijd dit proces een doorstart te geven.  Het experimenteren met een ledenraadpleging is 
daarvan onderdeel.  
 
Voorstel is om hiervoor een nieuwe fase in te gaan en de voorstellen zoals eerder op de Ledenraad 
geagendeerd verder vorm te geven en waar nodig aan te passen met in achtname van: 

• De conclusies en aanbevelingen uit het rapport ‘Meer fietsers, meer toekomst’; 
• De discussie op de ledenraad van februari 2020; 
• De wens van nieuwe ‘familieleden’ om meer betrokken te zijn bij de Fietsersbond, die aansluit bij 

de doelstellingen van de Fietsvisie;  

• De wens van vrijwilligers die niet in een afdelingsbestuur actief zijn om meer zeggenschap te 
hebben in de besluitvorming van de Fietsersbond.  

Voorstel is om de Commissie Toekomst te ontheffen van haar taken. Het bestuur stelt namens de 
vereniging een nieuwe commissie in die het vervolg van het veranderingsproces vorm gaat geven en onder 
voorzitterschap van bestuurslid Joost Schrage de nieuwe fase ingaat. Esther van Garderen, directeur, zal 
secretaris van de commissie zijn, ondersteund door Douwtje de Vries, Hoofd Communicatie en Vereniging.  
 
Aantal commissieleden: maximaal 6 waaronder 1 lid van het Algemeen Bestuur en 1 vertegenwoordiger 
vanuit de ‘nieuwe familie’ en 1 vanuit de vrijwilligers. Werving vindt plaats op basis van de profielen van 
bijlage 2. De voorzitter en secretaris vormen de selectiecommissie. Er komt een oproep via het schakeltje 
en de website. De ondersteuning van deze commissie en de uitvoering is de verantwoordelijkheid van het 
landelijk bureau, Douwtje de Vries zal hiervoor de projectleider zijn.  
 

Een andere manier van samenwerken tussen vrijwilligers en Landelijk Bureau 
De behoefte aan ondersteuning en het aanbod daarop van het landelijk bureau moeten beter op elkaar 
afgestemd worden. Dit heeft het MT inmiddels benoemd als doorontwikkeling landelijk bureau. Het 
resultaat van dat proces moet zijn dat: 

• De vrijwilligers tevreden zijn over de ondersteuning die zij krijgen van het landelijk bureau; 
• Afdelingen elkaar meer kunnen ondersteunen met kennis, gefaciliteerd door het Landelijk Bureau; 
• Er meer contact is tussen vrijwilligers en Landelijk Bureau.  

Hierin worden al de eerste stappen gezet. In 2020 is het CRM-systeem goed ingericht, zodat 
vrijwilligersmanagement de voortgang en contacten beter bij kan houden. Verder wordt voor 2021 ook 
gewerkt aan stroomlijnen van de bedrijfsvoering en doorontwikkeling van het managementteam. Ook is 
een onderzoek gestart naar het verbeteren en versnellen van de vragenafhandeling van afdelingen en 
vrijwilligers per mail. In 2021 wordt verder gewerkt aan de “basis op orde brengen’’ en de kwaliteit van de 
serviceverlening van het Landelijk Bureau. Daartoe zullen we ook een onderzoek houden onder afdelingen 
en vrijwilligers.  
 
De tweede fase van doorontwikkeling van het Landelijk Bureau wordt ingezet als het democratiserings- en 
vernieuwingsproces is afgerond, zodat vereniging en werkorganisatie met elkaar in lijn worden gebracht en 
klaar voor de toekomst gemaakt.  
 
Bijlagen:  
1. Procesplanning voor Procesplanning  Democratisering 
2. Profielen commissie democratisering en vernieuwing  
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Bijlage 1: planning democratisering en vernieuwing   
 
6 februari  2021:  voorstel ter besluitvorming op ledenraad 
7-22 februari 2021: werving en samenstelling commissieleden 
17 maart 2021:  Werkbijeenkomst 1: briefing opdracht en contouren Plan van Aanpak 
14 april 2021:  Concept PVA vastleggen en kaders vastleggen waaraan uitkomsten  
   Moeten voldoen 
7 mei 2021:  Stukken naar ledenraad 
19 mei 2021:  Werkbijeenkomst 3 
19 juni 2021:  Vz licht voortgang toe op ledenraad en workshop op ledendag 
Sept 2021:  pilot ledenraadpleging 
13 okt 2021:  werkbijeenkomst 4 
10 nov 2021  Werkbijeenkomst 5 
8 dec 2021:  AB bespreekt voorstel 
17 dec 2021:  Voorstgel met ledenraadstukken mee 
5 feb 2022:  eerste voorstellen ter besluitvorming op ledenraad 
 
 
Bijlage 2: Samenstelling commissie een nieuwe Fietsersbond  
 

Samenstelling commissie:  

1 voorzitter, aan te wijzen uit Algemeen Bestuur. De voorzitter werft maximaal 5 commissieleden met de 

volgende profielen:   

• 1 lid namens de lokale afdelingen met kennis van afdelingswerk in de fietsersbond 

• 1 lid met kennis van bestuur- en organisatievraagstukken 

• 1 lid namens vrijwilligers fietsrouteplanner 

• 1 lid met kennis van evenementen en community building  

• 1 vertegenwoordiger uit de nieuwe Fietsfamilie  
 

Met het oog op diversiteit bij voorkeur verschillende leeftijden en sekse  
 

Organisatie en ondersteuning commissie:  

Secretaris: Esther van Garderen  

Projectleider aansturing ondersteuning landelijk bureau: Douwtje de Vries 

 

Selectiecommissie: voorzitter en secretaris 


