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Ledenraad 6 februari 2021 
Uitgewerkte vragen uit de chat tijdens het plenaire 
deel 
 

 
 

1. Fietsstad verkiezingen: hoe voorkomen we dat de pijlen op de methodiek gericht 
worden? 
 
Door open te zijn over onze methodologie en die zo goed mogelijk al vooraf uit te 
leggen, vragen die er dan nog zijn over de methodiek beantwoorden we uiteraard ook 
open. 
Maar onafhankelijk daarvan voorkomen we dat vooral door duidelijk te maken wat 
de kracht van de Fietsstad-verkiezing is, die zowel zit in het grote bereik als in de 
herhaling. 
 

De volgende twee vragen werden gesteld tijdens de presentatie Fondsenwerving van Esther 
van Garderen. 
 

2. Zijn de vijf thema's al bekend die successievelijk komen?  
 
Vrij zijn van: Angst, hinder, armoede, regeltjes en gevaar.  
 

3. Helder verhaal Esther! Goed om dit te weten dat je het probleem communiceert. 
Wat dan voor de afdeling belangrijk is, is dat dit bij oude en nieuwe leden 
verwachtingen wekt: die verwachten dat wij instantaan specifieke problemen 
oplossen. Kunnen wij handvaten krijgen hoe we dit soort vragen in goede banen 
leiden zonder dat mensen hun lidmaatschap opzeggen uit teleurstelling?  
 
Goed punt, het is vooral van belang het probleem/thema naar je eigen gemeente 
terug te vertalen. Dus hinder: stomme omleidingsroutes. Gevaar: rare paaltjes. Etc. 
Daar zullen we alert op zijn, dat jullie voorbeelden krijgen om het lokaal in te vullen 
als een campagne start. En nee, je kunt niet armoede in je gemeente oplossen, maar 
wel nadenken over ieder kind een fietsactie. 
 
 

4. 30 is het nieuwe 50: laat Goudappel starten met negeren van de regel dat 
"fietspaden niet mogen" bij 30km. Natuurlijk zijn er regels te bedenken dat je in 
30km wel/niet een fietspad wilt: breedte, intensiteiten. Onderzoeken van CROW-
fietsberaad kunnen misschien al een indicatie geven. 
 
Het is absoluut niet zo dat er bij 30 geen fietspad mag. Helaas moeten we dat nog te 
vaak uitleggen aan ambtenaren. We gaan met Goudappel een handleiding 
ontwikkelen voor afdelingen over 30 is het nieuwe 50, daarin zullen we zeker 
meenemen dat een fietspad gewoon mag blijven liggen langs zo’n weg, of zelfs mag 



 2 

worden aangelegd. 
 

5. Procesvraag voor werkplan 2022: ik heb niet alles van de FB kunnen volgen het 
afgelopen jaar, maar ik mis het interactieve werken met de afdelingen/leden bij 
werkplan. Vaststelling van het werkplan is dan de afronding van het proces. 
Landelijk faciliteert dit proces. Wat vindt het bestuur hiervan?  
 
Dit is inderdaad bij de uitvraag voor Fietsplan 2021 erbij ingeschoten. De uitvraag 
voor Fietsplan 2022 is inmiddels wel gedaan. Daarnaast zijn we van plan de 
contouren van het Fietsplan 2022 al te presenteren op de ledenraad in juni, zodat we 
ook daar nog interactief met alle onderdelen van de vereniging kunnen werken aan 
de beste plannen voor 2022. 

 
6. Hoe staat het met de financiële reserve? 

 
Continuïteitsreserve is op maximaal niveau, overig vrij besteedbaar vermogen 
waarschijnlijk ook na afronding jaarrekening (er volgt nog een accountantscontrole) 
en dan hebben we nog een aantal bestemmingsreserves.  
 
Kort gezegd: voldoende vet op de botten! 

 
 

7. Fietsersbond heeft veel "overlap" met activiteiten van ANWB en VVN. Leidt dat tot 
pro-actieve samenwerking? 
 
In het werkplan staat: Voor wat betreft de drukte op de fietspaden en gedrag van de 
verschillende fietsfamilieleden op die paden, zoeken we samenwerking met andere 
organisaties om aandacht te vragen voor gedragsproblematiek. De aanvang van het 
wielerseizoen is zo’n moment waarop we samen met o.a. de NTFU en ANWB een 
kleine campagne voeren. 
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8. Ook vorig jaar is er ingezet op jonge leden. Hoe is dat verlopen?  
 
Er wordt niet specifiek ingezet op jongeren met ledenwerving als met jonge leden 
bedoeld wordt jongeren tussen 20-25 jaar. Bijgaand een overzicht van opbouw in 
leeftijd van ons ledenbestand. Je kunt zien dat in 2020 het percentage nieuw 
geworven leden onder de 45 jaar iets hoger ligt t.o.v. ons totale ledenbestand.  Denk 
niet dat we deze grafieken moeten delen. Intern is gevraagd om te kijken of er een 
stijgende lijn is de laatste jaren met werving van jongere leden. Pas dan kunnen we 
zeggen of we inderdaad meer ‘jongere’ leden werven.  

 

 
 
 

9. Hoeveel deelnemers worden bereikt bij de projecten van de fietsschool, wat zijn de 
kostenposten en hoeveel kosten zijn er per deelnemer? 
 
Door de Fietsschool worden verschillende soorten projecten uitgevoerd. Deze 
projecten worden uitgevoerd door de fietsdocenten die zijn aangesloten bij de 
Fietsschool van de Fietsersbond en verspreid over het land wonen en opereren. De 
projecten verschillen van elkaar. Zo geven we lessen op scholen, organiseren we 
meerdere soorten activiteiten voor senioren of zijn we aanwezig op 
(fiets)evenementen om deelnemers van praktisch en theoretisch advies te voorzien. In 
2021 zou het doel, zonder de invloed van COVID, zijn om ruim 17.000 personen te 
bereiken met de verschillende projecten. Gezien de huidige COVID-situatie is het wel 
al duidelijk dat deze aantallen niet bereikt kunnen worden, maar het is nog niet 
mogelijk om in te schatten hoeveel mensen we wel gaan bereiken. 
De kostenposten bestaan voornamelijk uit het betalen van de fietsdocenten, die 
veelal freelancers zijn. Soms worden daarbij ook externe partijen ingehuurd om bij de 
activiteit te ondersteunen. Ook worden regelmatig materialen gebruikt tijdens de 
verschillende activiteiten, bijvoorbeeld lesmateriaal of flyers. 
Gezien de diversiteit van de activiteiten en kostenposten, is het lastig om de kosten 
per deelnemer weer te geven. 

  


