
Motie (voorstel) 6.A.1  bij agendapunt 6 (ledenraad 6 februari 2021):  

Aanpassing in  de samenstelling van de commissie een nieuwe Fietserbond  (bijlage 2 van dit 

agendapunt). 

 

Constaterende dat: 

- in de probleemstelling de ondervertegenwoordiging van de grote afdelingen is verdwenen; 

- de overgrote meerderheid van de bestaande leden (de afdelingen) door slechts 1 van de 5 

commissieleden wordt vertegenwoordigd; 

- de commissie door het toevoegen van  een specifiek fietsfamilielid  het risico loopt te 

vervallen in pure belangenbehartiging; 

- het van belang is dat commissieleden zo mogelijk “multi-functioneel” zijn om 

belangenbehartiging in welke vorm dan ook te voorkomen; 

- het wenselijk is om de commissie slagvaardig en dus klein te houden 

- wij community building van groter belang vinden dan evenementen 

 

stellen wij voor: 

- het aspect van een specifiek fietsfamilielid toe te voegen aan de zin over de diversiteit van 

de commissie, waarbij voorzitter en secretaris ook als leden van de commissie worden 

gezien; 

- en verder bijlage 2 als volgt aan te passen: 

 

“Bijlage 2: Samenstelling commissie een nieuwe Fietsersbond  

Eén voorzitter, aan te wijzen uit het Algemeen Bestuur. De voorzitter werft maximaal vijf 

commissieleden met de volgende profielen: 

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

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

• 1 lid met kennis van bestuur- en organisatievraagstukken 

• 1 lid namens vrijwilligers fietsrouteplanner of andere werkgroepen van de landelijke Fietsersbond 

• 1 lid met kennis van community building en evenementen. 

De voorkeur gaat uit naar “multifunctionele” commissieleden . 

Met het oog op diversiteit bij voorkeur verschillende leeftijden en sekse en vervoermiddel (lid van de 

fietsfamilie), hierin inbegrepen de voorzitter en secretaris.  

Organisatie en ondersteuning commissie: 

Secretaris: Esther van Garderen 

Projectleider aansturing ondersteuning landelijk bureau: Douwtje de Vries 

Selectiecommissie: voorzitter en secretaris “ 

 

Fietsersbond Afdeling Amsterdam Saar Muller 

Medeondertekening: nog in te vullen. 

 


