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1. Opening en welkom door Erik Wagener en Franc Weerwind  

Erik Wagener opent de vergadering. De vergadering vindt digitaal plaats. In Zwolle is een studio ingericht waar 

een aantal bestuursleden en medewerkers van het landelijk bureau aanwezig zijn.  

Franc Weerwind betreurt het de vergadering helaas digitaal moet plaatsvinden. De fiets is in de afgelopen 

periode steeds belangrijker geworden in de samenleving (voor jongeren, gezinnen, ouderen). Fietsen draagt bij 

aan het geluk van mensen. In het afgelopen jaar is mede door de Fietsersbond, het preventieakkoord 

getekend. De pedalen worden ingezet tegen het bestrijden van overgewicht. De Fietsersbond blijft zich 

inspannen voor het vergroten van de ruimte voor de fiets. De actieve lokale afdelingen zijn hierbij heel 

belangrijk. Zonder vrijwilligers kan de Fietsersbond geen resultaten behalen. In het afgelopen jaar is ook op 

nationaal niveau de Fietsersbond geprofileerd. De directeur en Franc Weerwind hebben bijvoorbeeld overlegd 

met de staatssecretaris over het nationaal toekomstbeeld voor de fiets. Esther van Garderen is per 1 oktober 

2020 gestart als directeur van de Fietsersbond. Franc Weerwind heet Esther (nogmaals) welkom.  

Esther van Garderen licht de ontwikkelingen toe zoals de campagne ‘30 is het nieuwe 50’, de uitbreiding van 

het aantal fietsenstallingen in de periode 2020 – 2025, het openstellen van de Afsluitdijk tijdens de 

werkzaamheden, en de toekenning van € 165 miljoen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid 

(waaronder die van de fiets). De site van de Fietsersbond is in 2020 ongeveer 2,2 miljoen keer bezocht (in 2017 

1,2 miljoen keer). Nieuwe leden hebben zich gemeld. Het netto aantal leden is echter wel gedaald.  
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Esther van Garderen is in oktober 2020 gestart als directeur. Zij heeft al met veel afdelingen digitaal vergaderd. 

Zij nodigt de afdelingen waar zij nog niet mee heeft gesproken uit om contact met haar op te nemen voor een 

kennismakingsgesprek.  Esther van Garderen geeft aan dat in 2021 een boost wordt gegeven door het landelijk 

bureau op de ondersteuning van de vrijwilligers. De vrijwilligers zijn het goud voor de vereniging en de 

interactie en communicatie tussen het landelijk bureau en de vrijwilligers moet laagdrempelig zijn. Het 

landelijk bureau zal met kennis en kunde de vrijwilligers ondersteunen en de informatie vanuit de afdelingen 

proberen te vertalen naar landelijk beleid.  De routeplanner app gaat in april 2021 live. De campagne voor de 

Fietsstadcampagne 2021 start in april 2021. In maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het is 

van belang dat de fiets terugkomt in de verkiezingsprogramma’s en dat in de formatie de fiets een positie 

krijgt.  

 

2. Vaststellen agenda  

De voorzitter licht de agenda toe.  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De noodwet corona is verlengd 

en het digitaal stemmen is rechtsgeldig. Het huishoudelijk reglement hoeft hiervoor niet te worden aangepast.  

 

3. Goedkeuring notulen 12 september 2020 

De afdelingen zijn verzocht voor 6 januari 2021 schriftelijke wijzigingen op de notulen door te geven. Er zijn 

geen wijzigingen ontvangen. De vaststelling van de notulen wordt in stemming gebracht.  

 

Met 39 stemmen voor en 3 onthoudingen worden de notulen van de ledenraadvergadering van 12 september 

2020 vastgesteld.  

 

4. Bestuurszaken  

Herbenoeming voorzitter Franc Weerwind 

Franc Weerwind stelt zich herkiesbaar voor een tweede termijn van vier jaar. Hij wil samen met de vrijwilligers 

en het landelijk bureau werken aan de toekomst van de Fiets(ersbond).  

 

Met 53 stemmen voor en 1 onthouding wordt Franc Weerwind voor een periode van vier jaar herbenoemd tot 

voorzitter van de Fietsersbond.  

Franc Weerwind bedankt de aanwezige leden voor het in hem gestelde vertrouwen.   

Afscheid bestuurslid Annette van der Krogt  

Annette van der Krogt heeft ruim twee zittingsperioden deel uitgemaakt van het bestuur. Zij is aftredend en 

niet herkiesbaar. De directeur is bij haar thuis langs geweest om met bloemen en een cadeau afscheid van 
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haar te nemen. Tijdens de vergadering wordt het filmpje getoond van het afscheid. Op een later moment zal 

het bestuur fysiek afscheid van haar nemen.  

Voordracht voor Sandor Hermens als opvolger Annette van der Krogt 

Sandor Hermens is werkzaam bij Achmea. Het bestuur draagt hem voor als opvolger van Annette van der 

Krogt. Het CV is gevoegd bij de vergaderstukken. Sandor Hermens stelt zich kort voor. Hij heeft Nederlands 

recht gestudeerd (specifiek vermogensrecht). Hij houdt zich bezig met governancevraagstukken en hij stuurt 

een team aan.  

Met 53 stemmen voor wordt Sandor Hermens benoemd tot lid van het bestuur.  

Benoeming vicevoorzitter 

Annette van der Krogt was vicevoorzitter. Het bestuur stelt voor dat Jeroen Snijders Blok de rol van 

vicevoorzitter op zich neemt. Jeroen Snijders Blok heeft zowel op nationaal als op internationaal niveau veel 

bestuursvergadering. Hij heeft gewerkt bij Sparta.  

Met 54 stemmen voor en 3 onthoudingen wordt Jeroen Snijders Blok benoemd tot vicevoorzitter van de 

Fietsersbond.  

Ontwikkelingen op het landelijk bureau 

Esther van Garderen bedankt de medewerkers van het landelijk bureau die, ondanks dat zij thuis aan het werk 

zijn door de corona-maatregelen de service blijven verlenen aan de afdelingen en de leden. Een aantal 

medewerkers werkt af en toe op kantoor omdat de gezinssituatie niet ideaal is om thuis te werken. Iedere 

maandagochtend wordt er digitaal koffiegedronken. De medewerkers hebben de Ommetje-app geïnstalleerd 

van de Hersenstichting. De opbrengst wordt gedoneerd aan de Hersenstichting. Overwogen wordt een 

fietsommetje-app te ontwikkelen.  Er worden diverse digitale activiteiten georganiseerd op sociaal vlak voor de 

medewerkers (webinar over bewegen op het werk, lootjes trekken voor Sinterklaas, kerstborrel, etc.).  

Op 1 oktober 2020 is Esther van Garderen gestart als directeur. Deodaat Boer is op vertrokken bij de 

Fietsersbond. Per 1 oktober 2020 is Annemarieke Tazelaar gestart als relatiemanager.  Karin Nauta is Iris van 

Zanten opgevolgd als officemanager en Sanne Nijsen (juridische vragen) is op 1 november Frits Backer 

opgevolgd die is gestopt met zijn werkzaamheden.  Caroline Dekker is langdurig afwezig en tot 1 juli 2021 is 

Stephanie Bathoorn ingehuurd om haar werkzaamheden op te vangen. In het afgelopen jaar is een aantal 

stagiaires werkzaam geweest bij de Fietsersbond waaronder Malte Baedorf en Steven van der Have. Allebei 

blijven zij nog een aantal maanden om werkzaamheden af te ronden (Malte -> enquêtes afdelingen, Steven -> 

ondersteuning Wim Bot bij lobbywerkzaamheden). Lisa Soeterbroek is voor haar stage een onderzoek gestart 

naar de vrijwilligerscommunicatie. Zij heeft aansluitend op haar stage een contract tot de zomer gekregen  

zodat zij de uitkomsten van het onderzoek kan gaan implementeren. Het landelijk bureau werkt aan een 

smoelenboek.    
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en er webinars worden georganiseerd. 

  

5. Grenswijzigingen  

De ledenraad stemt in met 50 stemmen voor en 10 onthoudingen met de overheveling van de afdeling Eemnes 

van Hilversum naar Baarn.  

De ledenraad stemt in met 52 stemmen voor en 7 onthoudingen met het verzelfstandigen van de afdeling 

Westland (afsplitsing van de Haagse regio).  

 

6. Fietsplan en begroting 

Het fietsplan bestaat uit het werkplan en de begroting van de vereniging en de stichting voor 2021.  

Toelichting op het fietsplan (werkplan)  

Jaap Kamminga presenteert het fietsplan. Hij licht de hoofdpunten uit het plan toe:   

 Meer nadruk op vrijwilliger/vrijwilliger staat centraal;  

 Nieuwe routeplanner-app (in april 2021, tot stand gekomen door donatiecampagne van twee jaar 

geleden);  

 Start Great fundraising: campagne start op 3 juni tijdens de Wereld Fietsdag;  

 E-bike koopgids: de ontwikkeling van e-bikes gaat minder snel. De verschillen tussen de fietsen wordt 

kleiner. De Fietsersbond wil zich mee richten op waar men op moet letten bij de aanschaf van een e-bike 

(wat zijn de verschillen tussen de verschillende aandrijfgroepen, waarop baseer je een besluit tot 

aanschaf van een fiets, etc.);   

 Twee verkiezingen (landelijk en voorbereiden gemeenteraad);  

 30 is het nieuwe 50: samen met Goudappel Coffeng wordt een handboek ontwikkeld (wat zijn 

argumenten, hoe moet je een straat inrichten, etc.);  

 Nationaal toekomstbeeld Fiets: eind 2020 is bepaald dat er een toekomstbeeld moet komen. In de 

komende jaren verstrekt het Rijk financiën voor de fiets. Informatie wordt vergaard over de fietsroutes 

(afgelopen week twee informatieavonden op Zoom). In de periode maart – september wordt dit verder 

uitgewerkt;   

 Fietsstad enquête: op 16 augustus 2021 openen we de enquête en die staat open tot eind oktober. 

Getracht wordt om zo goed als mogelijk openheid te geven over de methodiek van de enquête.   

 

Begroting 2021 

Sjoerd Nap presenteert de begroting 2021. Hij vertelt dat er twee begrotingen zijn opgesteld, één met de 

effecten van de corona-maatregelen en één zonder de effecten. Aan de ledenraad wordt de begroting met de 

corona-maatregelen ter besluitvorming voorgelegd. De verwachting is dat een aantal activiteiten zoals het 

geven van fietslessen, de fietsvierdaagse niet/deels kunnen plaatsvinden.  
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Halverwege vorig jaar is gekeken naar het bezuinigen op de kosten. Veel organisaties hebben besloten om 

personeel te ontslaan. Het bestuur heeft hier niet toe besloten. De medewerkers van de Fietsersbond 

ontvangen jaarlijks een eindejaarsuitkering. Besloten is deze vanaf 2021 resultaatafhankelijk te maken. In de 

begroting is de salarisverhoging van 3,25% per 1 januari 2021 opgenomen. Er is een bedrag begroot voor great 

fundraising in de verwachting dat in de komende jaren het geïnvesteerde bedrag wordt terugverdiend. De 

begroting van de vereniging sluit met een negatief resultaat van € 12.515 per eind 2021.  

 

De begroting van de stichting sluit met een negatief resultaat van € 2.286. De kosten van de stichting bestaan 

deels uit personeelskosten. De medewerkers staan op de loonlijst van de vereniging en de stichting huurt 

personeel in bij de vereniging. Wanneer de stichting minder personeelskosten heeft dan heeft de vereniging 

minder inkomsten. Sjoerd Nap geeft aan dat na het opstellen van de begroting de stichting twee nieuwe 

projecten heeft verworven en dit leidt tot een positiever resultaat.  

Vragen:   

Edwin Koster (afdeling Zwolle) vraagt of het fietsplan 2021 effect heeft op het clubblad de Vogelvrije Fietser. 

Jaap Kamminga antwoordt dat in het komende jaar wederom vier magazines zullen worden uitgegeven.  

Edwin Koster (afdeling Zwolle) vraagt of de Fietsersbond ook een koopgids kan opstellen voor de gewone fiets. 

Jaap Kamminga vindt het een goed idee. Hij weet niet of deze koopgids dit jaar al kan worden gemaakt. De 

prioriteit ligt bij de koopgids voor de e-bike omdat deze markt groter is.  

Peter Rumler (afdeling Leiden) vraagt waar hij kan terugvinden in de begroting waar de 10% kosten voor 

administratieve processen aan worden besteed. Sjoerd Nap antwoordt dat de 10% een norm is die de 

organisatie zichzelf heeft opgelegd. De kosten voor beheer, administratie, beleid en communicatie worden 

verdeeld over de uren. De kosten zijn niet één op één te halen uit de begroting.  

Elsa Loosjes (afdeling Ede) vraagt of de eindejaarsuitkering afhankelijk is van het collectieve of persoonlijke 

resultaat en vraagt of de normen objectief zijn. Sjoerd Nap antwoordt dat in het verleden alle medewerkers 

een eindejaarsuitkering kregen. Met de personeelsvertegenwoordiging wordt gesproken over de spelregels 

voor de uitkering. De spelregels zullen gelden voor het collectief.  

JanPeter Westein (afdeling Houten) merkt op dat een begroting voorligt met een tekort. Hij vraagt wanneer dit 

tot problemen gaat leiden. Sjoerd Nap geeft aan dat het tekort beperkt is. Hij geeft aan dat met dit tekort er 

geen problemen ontstaan. De Fietsersbond heeft reserves om de tekorten te dekken.  

Edwin Koster (afdeling Zwolle) merkt op dat al meerdere jaren de nadruk ligt op het werven van jongere leden. 

Hij vraagt wat de resultaten zijn. Jaap Kamminga geeft aan dat ook komende jaren de nadruk in de 
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ledencampagne zal liggen op het werven van jongere leden. Hij heeft op dit moment geen goed beeld van de 

aantallen jongere leden en zegt toe in de schriftelijke beantwoording van de vragen hierop terug te komen.  

Kees Joustra (afdeling Haarlem) mist in het jaarplan aandacht voor de regionale doorfietsroutes. Jaap 

Kamminga geeft aan dat het ondersteunen van deze trajecten valt binnen het reguliere werk van het landelijk 

bureau. De regionale doorfietsroutes worden ook opgenomen in het Nationaal toekomstplan Fiets.  

Florrie de Pater (afdeling Amsterdam) vraagt waarom de e-bike koopgids prioriteit heeft. Jaap Kamminga 

antwoordt dat er meer vragen zijn over de ontwikkeling van de e-bike. Over de gewone fiets is veel meer 

informatie te vinden. De ontwikkeling van de gewone fiets gaat minder snel.  

Met 54 stemmen voor, 1 stem tegen en 4 onthouding wordt het fietsplan/werkplan 2021 vastgesteld.  

Met 55 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 onthouding wordt de begroting van de vereniging vastgesteld.  

 

7. Op weg naar een nieuwe Fietsersbond 

Joost Schrage licht toe dat de commissie Toekomst een degelijk rapport heeft opgeleverd, Meer fietsers meer 

toekomst.  De aanleiding voor de commissie Toekomst was gelegen in het feit dat de vereniging vergrijst en 

dat de ledenaanwas een steeds terugkomend punt is. Ook het vrijwilligersmodel is aan een herijking toe. 

Mensen willen ad hoc betrokken worden maar zich niet langjarig als vrijwilliger binden. Joost Schrage bedankt 

de commissie voor het verrichtte werk. In de rapportage worden twee richtingen aangegeven om verder uit te 

werken. Enerzijds de inrichting van de vereniging (de besluitvormingsstructuur) en anderzijds de 

samenwerking tussen het landelijk bureau en de afdelingen. Tijdens de vorige ledenraad is de rapportage 

besproken maar er is niet tot besluitvorming over gegaan.  

Het bestuur stelt voor in twee werklijnen verder te gaan. Eén voor de inrichting en toegankelijkheid van de 

vereniging en één voor de doorontwikkeling van het landelijk bureau. De doorontwikkeling van het landelijk 

bureau is een verantwoordelijkheid van de directeur en het bestuur. De inrichting van de vereniging is een 

verantwoordelijkheid van de ledenraad. De vereniging wil meer mensen zowel financieel als inhoudelijk aan 

zich binden, wil dat de leden zich optimaal vertegenwoordigt voelen, wil dat de leden invloed kunnen 

uitoefenen en wil dat fietsfamilieleden zich kunnen aansluiten bij de vereniging.  

Het bestuur stelt voor om een commissie te vormen waarvan Joost Schrage voorzitter zal worden en Esther 

van Garderen secretaris. Voor de leden van de commissie is een profiel opgesteld. Leden die in deze commissie 

willen participeren kunnen zich melden bij Joost Schrage/Esther van Garderen.  

Vragen:  

René Rood (afdeling Haarlem en Regio) vraagt of het rapport Meer fietsers meer toekomst nog wordt 

vastgesteld. Joost Schrage antwoordt dat het rapport niet wordt vastgesteld. Het proces wordt gecontinueerd 

zoals hij zojuist heeft toegelicht.  
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De afdeling Amsterdam heeft twee moties ingediend.  

Moties 

Saar Muller (afdeling Amsterdam) licht de twee moties van de afdeling Amsterdam mondeling toe. Zij stellen 

voor minimaal twee leden namens de afdeling vertegenwoordigd te laten zijn in de commissie, één lid uit een 

kleinere afdeling en één lid namens de grotere afdeling. Verder stelt de afdeling Amsterdam voor één lid te 

benoemen uit de nieuwe fietsfamilie en één lid namens de huidige fietsers. De discussie over de fietsfamilies is 

twee jaar geleden gevoerd en binnen de vereniging moet een manier gevonden worden om met de eventuele 

tegenstellingen om te gaan.  

De tweede motie betreft de betrokkenheid van de ledenraad bij het proces. De afdeling Amsterdam stelt dat 

tijdens de volgende vergadering over het doel en de werkwijze van de commissie moet worden gestemd. 

Het bestuur neemt de twee moties over. De opdracht aan de commissie wordt op 19 juni 2021 ter instemming 

voorgelegd aan de ledenraad. De moties worden niet in stemming gebracht.  

Vraag  

Frans van Schoot (afdeling Flevoland) vraagt waar de grens ligt qua leden tussen kleine en grote afdelingen. 

Saar Muller antwoordt dat dit aan de voorzitter van de commissie is. Die heeft de onmogelijke opdracht om de 

commissie te bemensen met daarbij oog te hebben voor diversiteit, leeftijd, vervoermiddelen, grote/kleine 

afdelingen, etc.  

Peter van Bekkum (afdeling Utrecht) vraagt of een kandidaat met meerdere petten op in de commissie mag 

plaatsnemen. Joost Schrage verwacht dat meerdere kandidaten meerdere petten op zullen hebben. Hij vindt 

dat persoonlijk geen bezwaar.  

Het voorstel als geheel met de voorgestelde wijzigingen zoals in de motie zijn verwoord wordt in stemming 

gebracht.  

Met 57 stemmen voor, 1 stem tegen en 5 onthoudingen wordt het voorstel aangenomen.  

 

8. Fondsenwerving  
Tijdens de vorige vergadering is een presentatie gegeven over fondsenwerving. Esther van Garderen licht toe 

dat onder leiding van de Schotse fondsenwervingsspecialist Alan Clayton tweeënhalve dag is gesproken over 

fondsenwerving. Het waren inspirerende, leerzame bijeenkomsten.  Belangrijk bij fondsenwerving is: 

 Vertrouw op het proces; 

 Je boodschap moet simpel zijn, de Fietsersbond staat voor fietsvrijheid en fietsen is geluk; 

 In je inkomsten kan het ertoe leiden dat je een dip krijgt omdat mogelijk mensen afhaken, geeft niets 

gaat uiteindelijk goedkomen; 

 Een groot risico bij fondswerving bij belangenbehartigingsorganisaties is wanneer een intern conflict de 

buitenwereld in wordt gebracht.  
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Fondsenweving gaat over emoties, belangenbehartiging gaat over het werken aan oplossingen. Mensen zijn 

bereid lid te worden danwel geld te doneren wanneer de emoties/gevoelens worden aangesproken.  Esther 

van Garderen toont de campagnes van de Lifeboats vereniging en van Save the children. In de campagne van 

de Fietsersbond zullen de gevoelens van angst, hinder, gevaar worden aangesproken. Er zullen nationaal 

campagnes worden opgeteld en de afdelingen krijgen formats om hierbij aan te sluiten in hun communicatie.  

Esther van Garderen verwacht op 3 juni tijdens de Werelddag van de fiets, de campagne te kunnen lanceren.  

Afgesproken wordt dat de slides beschikbaar worden gesteld aan de afdelingen.  

De aanwezigen uiten digitaal hun steun voor het voorstel inzake fondsenwerving.  

9. Leden van verdienste 

Franc Weerwind feliciteert Dick van den Hoven en Atte Bakker die worden benoemd tot leden van verdienste 

van de Fietsersbond. Dick heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de fietsveiligheid in Nederland. Hij is een 

belangrijke vrijwilliger voor de routeplanner. Atte Bakker werkt sinds 1999 mee aan de fietsverlichtingsactie in 

Utrecht.  

 

10. Rondvraag en sluiting  

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 11.55 uur.  

De volgende ledenraad staat gepland op 19 juni 2021.  


