
 

 

 

 

 

  

 

 

 
Gevraagde besluiten aan ledenraad:  
Kunt u instemmen met: 
3.1   Herbenoeming van Franc Weerwind als voorzitter van de Fietsersbond; 
3.2   Benoeming van Sandor Hermens als lid van het Algemeen Bestuur als opvolger van Annette van  
 der Krogt 
3.3  Bekrachtiging voordracht nieuwe vice-voorzitter als opvolger van Annette van der Krogt 
 
Toelichting op de gevraagde besluiten:  
 
Ad 3.1 Herbenoeming Franc Weerwind 
De eerste voorzitterstermijn van Franc Weerwind is verlopen op 4 februari 2021. Franc heeft laten weten 
zich graag een tweede termijn te vervullen als voorzitter van de Fietsersbond.  
 
Ad 3.2  
Na twee termijnen zal Annette van der Krogt per 6 februari 2021 het bestuur verlaten. Het algemeen 
bestuur is Annette zeer erkentelijk voor haar inzet, denkkracht en betrokkenheid bij en voor de 
Fietsersbond. We gaan haar missen in ons midden.  
 
Het bestuur is verheugd te melden, dat er een uitstekende opvolger is gevonden in de persoon van Sandor 
Hermens. De motivatie van Sandor staat hieronder vermeld. Zijn profiel en ervaring is te vinden op: 
https://www.linkedin.com/in/sandor-hermens-9324053/ 
 

Motivatie Sandor Hermens: 

“Mijn naam is Sandor Hermens. Ik ben geboren in het jaar van de autoloze zondagen (1973) te 
Amstelveen. Na mijn lagereschooltijd in Suriname en middelbare school in Oosterbeek 
(Gelderland) ben ik Nederlands Recht gaan studeren in Utrecht. Na 5 jaar studententijd (en vele 
fietskilometers in de binnenstad van Utrecht en haar bosrijke omgeving) via Witte Vrouwen 

uiteindelijk neergestreken in het mooie Driebergen. Als jurist begonnen in de accountancy wereld 
en vervolgens als advocaat en curator werkzaam geweest bij één van de grote Nederlandse 
advocatenkantoren. Thans ben ik alweer bijna 15 jaar werkzaam als jurist in het institutionele 

vermogensbeheer, op dit moment bij Achmea. Ik verwijs voor een meer gedetailleerd verloop van 
mijn carrière naar mijn CV.  

Omdat ons kantoor is gevestigd in Zeist ga ik zeer frequent met de fiets naar kantoor. Verfrissend 
in de ochtend, ontspannend in de middag. Alhoewel ik een wat sportievere fiets ambieer tot op 
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heden nog steeds met een stadsfiets (wel met 7v). Mede onze twee fietsende en schoolgaande 
kinderen hebben mij mede doen inzien dat wij als Nederland de ideale cultuur en 

landschapsinrichting hebben om als land nog verder te groeien in het aantal fietskilometers. De 
elektrische fiets draagt hier zeker aan bij. Het is derhalve zaak om ook de infrastructuur en andere 

noodzakelijk en/of nuttige randvoorwaarden hiermee te laten meegroeien. Ik draag daar graag 
mijn steentje aan bij. Ik ben manager van een team van 5 juristen en één juridisch medewerkster. 

Vanuit mijn enthousiasme en ambitie om het organisatiebewustzijn voor juridische aspecten te 
vergroten fungeer ik als kritische doch praktische sparringpartner richting stakeholders en coach 
ik mijn team daadkrachtig naar verdere ‘zelfstandigheid’.  Met eenzelfde enthousiasme zou ik 
graag richting de Fietsersbond een bijdrage willen leveren.”  
 

3.3 Bekrachtiging voordracht nieuwe vice-voorzitter als opvolger van Annette van der Krogt  

Met het vertrek van Annette is ook de positie van vice-voorzitter van het AB vacant gekomen. Het 

Algemeen Bestuur draagt uit haar midden een nieuwe kandidaat voor. Tijdens de ledenraad zal het 

bestuur bekrachtiging van deze voordracht vragen. Franc Weerwind li cht nader toe.   


