
 

 

 

 

 

  

 

 
 
Kunt u instemmen met: 

1. (a) Een nieuwe jaarcyclus voor de ledenraad en ledendag waardoor leden actiever betrokken worden 

en (b) een eenmalige extra ledenraad in november 2021 om deze nieuwe cyclus mogelijk te maken?  

Toelichting op de gevraagde besluiten  
 
Ad 1a   Jaarcyclus ledenraad 

De huidige cyclus is een ledenraad in februari en de tweede in juni. De ledenraad in juni is voorgeschreven 

in het huishoudelijk reglement. De andere ledenraad niet. In de huidige praktijk krijgen leden in februari 

een vastgesteld Fietsplan en begroting voorgelegd, voor het jaar dat al loopt. Ook is er weinig inbreng van 

onderop. Als we willen dat er meer betrokkenheid wordt beleefd bij ons werk vanuit het bestuur en 

Landelijk Bureau, begint dat natuurlijk bij het peilen van de prioriteiten en contouren van het Fietsplan.  

 

Daarom gaan we-naar analogie van het begrotingsritme van rijk, provincies en gemeenten- om in het 

voorjaar zoals altijd jaarverslag en -rekening te verantwoorden, maar ook om vooruit te blikken en bij 

leden , vrijwilligers en afdelingen op te halen, wat de prioriteiten in het komende fietsplan zouden 

kunnen/moeten zijn. Dat kan zowel door een ledenpeiling via internet, als via een ledenraad. Het kan ook 

zijn dat we een brede peiling houden voorafgaand aan een ledenraad. Maar we gaan werken met een 

contourennota voor het Fietsplan van het volgende jaar op de ledenraad van juni.  

 

De ledenraad van februari zoals we die tot op heden kenden in februari is dan in november, zodat het 

Fietsplan en de Begroting netjes voorafgaand aan het begrotingsjaar zijn vastgesteld. Wat bereiken we 

hiermee? 

1. Er is meer inspraak vooraf over de accenten van het Fietsplan; 

2. We kunnen op dit onderwerp meer betrokkenheid van onderop organiseren, evenals starten met 

online ledenraadpleging (veel breder dan de huidige ledenraad); 

3. De werkzaamheden ter voorbereiding van en de ledenraden zelf zijn gelijkmatig over het jaar 

gespreid. Dit komt de kwaliteit ten goede.  
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Om deze overgang mogelijk te maken, zouden we dan in november 2021 eenmalig een extra ledenraad 

uitschrijven (zonder ledendag) met als enige onderwerp Fietsplan en Begroting (digitale vergadering).   

Indien de COVID-wet dan niet meer geldig is, zal op deze vergadering het huishoudelijk reglement ook 

digitaal stemmen mogelijk maken.  

 

Nieuwe invulling ledendagen van juni: Van ledendag naar Fietsfestival 

De ledendag wordt nu voornamelijk bezocht door bezoekers/afgevaardigden van de ledenraad. De 

ervaringen met oa Keistad Fietsfestival en het Fietsfestival in Breda leert, dat het anders, vrolijker, 

moderner en toegankelijker kan en moet. Daarom is het voorstel de ledendag los te koppelen van de 

ledenraad en dit echt veel toegankelijker (vooral voor niet-actieve leden en zelfs ook niet-leden) kan en 

ook middel kan zijn voor fondsen- en ledenwerving.   

 

In deze nieuwe aanpak vergaderen we in juni ’s ochtends maximaal 2 uur en ’s middags gaan we vanaf 12 

uur een festival houden, dat het land rondreist, zodat het geen standaard Utrechts/randstadfeestje meer 

is. Lokale afdelingen en/of gemeenten ondersteunen dan in het hosten. We kunnen het om het jaar 

wellicht ook nog koppelen aan de fietsstadverkiezing. Voor leden, die verder moeten reizen, zouden we 

met Vrienden op de Fiets en/of lokale hotels overnachtingsarrangementen kunnen ontwikkelen.  Nader 

uit te werken, indien akkoord.  De ledenraad van november is dan zonder ledendag en meer op inhoud 

voor de formeel afgevaardigden. Deze zou dan ook standaard digitaal kunnen worden.  

 


