
Aankondiging Fietsplan 2022 

Inleiding 

Met plezier delen wij de eerste denkkaders voor het Fietsplan 2022 met jullie. We laten in deze 

eerste opzet van het Fietsplan een aantal programma’s zien die we in 2022 willen aanscherpen of 

willen introduceren. En vertellen over de focus in ons dagelijks werk voor de Vereniging.  

Waarom nu al over het Fietsplan 2022? 

De afgelopen jaren ontvingen de Fietsersbond-leden het Fietsplan in februari van het Fietsplan-jaar 

zelf. Het Fietsplan was dus feitelijk al in werking getreden terwijl de leden en actieve vrijwilligers nog 

geen kennis van de plannen hadden kunnen nemen. Er was eigenlijk geen ruimte voor dialoog of 

inbreng. Dat willen we vanaf nu anders aanpakken. Daarom presenteren we een eerste opzet voor 

het komende Fietsplan op de ledenraad van juni. De leden hebben dan de gelegenheid daarop te 

reageren. Op de ledenraad van november leggen we vervolgens het uitgewerkte Fietsplan voor. Zo 

weten de leden en actieve vrijwilligers vroegtijdig van de plannen en is er tijd voor inspraak. 

Uiteraard zijn we benieuwd of jullie je kunnen vinden in deze voornemens.  

De missie van de Fietsersbond 

Onze missie: “De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een 

bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen”   

Alle activiteiten die actieve vrijwilligers en de medewerkers van het landelijk bureau uitvoeren, 

dragen bij aan onze missie. Dat geldt zowel voor de reguliere activiteiten en het uitvoeren van de 

programma’s. In deze notitie gaan we op hoofdlijnen in op een aantal programma’s en reguliere 

activiteiten, die in 2022 willen aanpassen danwel uitlichten, zodat u eerder betrokken bent bij de 

koers van de Fietsersbond. 

Verenigingsprogramma’s en -reguliere activiteiten  

50 jaar Fietsersbond 

In 2025 bestaat de Fietsersbond 50 jaar. Dan willen we een vereniging met grote impact zijn voor alle 

fietsers in Nederland. En een moderne aansprekende club met grote naamsbekendheid, die 

samenwerkt met veel partijen zonder haar eigen geluid te verliezen!  

Daarvoor starten we in 2022 het programma 50 jaar Fietsersbond. In 2022 willen we het volgende 

bereiken: 

• Een meerjarig programmaplan inclusief financiering opleveren. 

• Een reserve 50 jaar fietsersbond, die gevuld is met 50.000 euro. 

• We zetten stappen om de Nederlandse fietscultuur verder op de kaart te zetten. 

 

(Toekomst)  Vereniging 

Met het programma Toekomst Vereniging wordt beoogd van de vereniging een nog betekenisvollere 

organisatie met nog meer impact te maken: de onbetwiste vertegenwoordiger van alle fietsers in 

Nederland met vrijwilligers die zich er thuis voelen en lokaal, regionaal en landelijk actief zijn. Zij 

maken daarbij het verschil voor fietsers. Op dit moment werkt de commissie Nieuwe Fietsersbond 

aan een opdrachtformulering en plan van aanpak om tot een nieuwe organisatievorm voor de 



vereniging te komen. Hieronder valt ook ons reguliere werk van vrijwilligerswerk versterken en 

ondersteunen. Het thema in 2021 was ‘Vrijwilligers voorop’ en dat continueren we in 2022. 

Ondersteunen vrijwilligers bij ontwikkelen van hun netwerk, stimuleren meer samen te werken 

onderling/afdelingen onderling en kennis te delen. We organiseren in juni 2022 een Fietsfestival in 

plaats van traditionele ledenraad; een feestje voor alle fietsliefhebbers; leden, vrijwilligers en andere 

belangstellenden, die fietsers die zin hebben de fiets te vieren.  

Doelstellingen in 2022: 

• Organisatieverandering: Op de Ledenraad in juni 2022 besluit de vereniging over een nieuwe 

organisatievorm voor de vereniging. Implementatie start direct daarna.  

• Werving: We slagen erin met het wervingsplan nieuwe vrijwilligers aan te trekken voor 

bestaande en nieuwe functies. 

• Scholing: Scholingsplan voor vrijwilligers dat aansluit bij de nieuwe organisatievorm van de 

vereniging. Starten met het ontwikkelen van scholings-/cursusaanbod. 

• Fietsfestival in plaats van een ledendag in juni 2022 (ergens in Nederland).  

 

Communicatie, fondsen- en ledenwerving 

• Uiteraard blijven we een heleboel zaken die nu succesvol zijn op het gebied van fondsen- en 

ledenwerving ook in 2022 doen. Denk daarbij aan e-mailmarketing en het vergroten van ons 

netwerk. De nieuwe focus binnen fondsen- en ledenwerving zal in 2022 liggen op testen en 

onderzoek m.b.t. donateurwerving (losse donaties) en het ontwikkelen van 

bedrijfsdonateurschap. Dat vraagt net als in 2021 een behoorlijke investering. Nieuw is, dat we 

ook inzetten op fondsaanvragen bij grote fondsen voor projecten, te denken valt dan aan 

bijvoorbeeld het Oranjefonds of de Postcodeloterij.  

• Onze website is de basis van al onze communicatie, in 2022 werken we communicatiestrategie 

verder uit om nog gerichter leden en donateurs te kunnen werven via de site en social media 

kanalen. We bouwen ons netwerk van bedrijven en partners verder uit die relevant voor elkaar 

en voor de Fietsersbond zijn en tegelijk inkomsten genereren voor de Fietsersbond. Daarnaast 

acquireren we organisaties die willen bijdragen in de vorm van advertenties of ledenvoordelen, 

zowel online als offline, zodat onze ledenpropositie versterkt wordt.  

Doelstellingen in 2022 zijn: 

• Een groei van inkomsten uit particulieren (leden/donateurs, nalatenschappen). 

• Een groei van inkomsten uit bedrijfsleven (partnerschappen en advertentieacquisitie). 

• Een succesvolle aanvraag bij een fonds dat goede doelen ondersteunt.  

 

Beleidsprogramma’s 

Leefbaarheid, Ruimte & Veiligheid 

Een belangrijk onderdeel van het programma Leefbaarheid, Ruimte & Veiligheid is het reguliere 

advieswerk aan de afdelingen op het gebied van ruimte en verkeersveiligheid. We gaan de afdelingen 

nog meer helpen om hun gemeente fietsvriendelijker te maken. Niet vóór hen maar duidelijk ook 

met hen. 

Doelstellingen in 2022: 



• In samenwerking met een gemeente een wijkuitbreiding of grote inbreidingslocatie vanuit STOP 

ontwikkelen en lessen hieruit delen met afdelingen. 

• Begeleiden van tenminste 5 afdelingen bij realiseren of dichterbij brengen van 30 als norm in hun 

gemeente, ter voeding van het handboek voor alle afdelingen. 

• 20 schoolomgevingen met kinderen geanalyseerd en verbeterplan opgesteld. 

• Fondsengeld ophalen voor project rondom schoolomgeving / schoolroutes. 

 

Mobiliteit 

Er spelen in 2022 meerdere externe zaken waar we met dit programma op kunnen inspelen om de 

doelstellingen van het programma Mobiliteit te behalen. Dit zijn onder anderen: de 

gemeenteraadsverkiezingen 2022, de Provinciale Statenverkiezingen 2023 en het Nationaal 

Toekomstbeeld Fiets.  

Doelstellingen in 2022: 

• Gemeenten stellen na de gemeenteraadsverkiezingen meer budget voor de fiets beschikbaar. 

• Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets wordt inclusief financiering verankerd in het MIRT (het MIRT 

is het overheidsprogramma waaruit grote infrastructurele projecten worden gefinancierd). 

Daardoor komt er meerjarig meer geld beschikbaar voor de fiets. 

• Opstellen van een aansprekende puntenlijst en aanpak voor Provinciale Statenverkiezingen 2023; 

de resultaten daarvan zijn te zien in de programma’s van partijen in de provincies. 

 

Fietsstadverkiezing 

Een groot project in het programma Mobiliteit is de Fietsstadverkiezing. In juni 2022 wordt de 

winnaar bekend gemaakt tijdens het Nationaal Fietscongres. We helpen de vrijwilligers om met de 

gegevens uit de Fietsstadverkiezing te komen tot beter lokaal fietsbeleid. 

 

Gezondheid & Geluk 

Vanaf 2022 zullen het programma Gezondheid en het programma Geluk samen worden gevoegd tot 

het programma Gezondheid & Geluk. Opvallende nieuwe zaken binnen dit programma zullen zijn: 

• We streven ernaar de projecten Werken in Beweging & Veilige Beweegvriendelijke 

Schoolomgeving te verlengen. 

• Opstarten van verschillende onderzoeken naar de gezondheidseffecten van fietsen. 

• Campagne inzet e-bike t.b.v. preventie diabetes type II. 

• Het schrijven van een handleiding over financiering van aangepaste fietsen, gericht op het 

ondersteunen van afdelingen om met dit onderwerp aan de slag te kunnen gaan. 

• Boek over fietsgeluk voor onze afdelingen schrijven waarin de verhalen en gedichten van 

producenten/activisten/bouwers en consumenten van divers fietsgeluk samenkomen. 

• Vernieuwingen in de Fietsschool: 

- Geüpdatet aanbod voor nieuwe medelanders vanuit het bouwstenen gedachtegoed. 

- Handleiding &Trainingstips voor driewielers met partners updaten voor fietsdocenten, 

fietsenmakers en buurtsportcoaches. 



 

Routeplanner 

Een groot project in het programma Gezondheid & Geluk is en blijft de Routeplanner. Volgend jaar 

hopen we het langverwachte vrijwilligersfeest voor de Routeplanner-vrijwilligers echt te kunnen 

geven. Daarnaast komen we met een vernieuwing van de desktopversie van de Routeplanner, onder 

de voorwaarde dat er financiering gevonden wordt. 

 

PROCES 

Deze kaders komen voort uit het landelijk bureau van de Fietsersbond en sluiten logisch aan op de 

doelstellingen die we als vereniging eerder bepaalden, onder andere in de Fietsvisie 2040. Op de 

ledenraad bespreken we graag met de aanwezigen of dit de juiste kaders zijn om mee door te gaan 

bij het schrijven van het Fietsplan 2022. 


