
 

 

 

 

Gevraagd besluit aan Ledenraad 

Instemmen met opdrachtformulering voor de commissie Nieuwe Fietsersbond. 

 

Inleiding 

Op de ledenraad van 6 februari jl. is het procesmemo “Op naar een Nieuwe Fietsersbond’’ vastgesteld. 

Vervolgens is een commissie ingesteld. Conform het besluit op de ledenraad wordt in de komende ledenraad 

de opdracht vast gesteld. Na twee bijeenkomsten met waardevolle discussie is de commissie tot een opdracht 

voor de commissie Nieuwe Fietsersbond gekomen en heeft zij omschreven wat we willen bereiken over vijf 

jaar, wat de opdracht is en wat er nodig is om er te komen. Het algemeen bestuur heeft op 12 mei ingestemd 

met deze opdracht ter voorgeleiding aan de Ledenraad.  

 

Wat willen we bereiken? (stip op de horizon) 

In 2025 bestaat de Fietsersbond 50 jaar. De Fietsersbond is dan dé vertegenwoordiger van alle fietsers in 

Nederland. Een zichtbare en strijdbare vereniging met grote impact. Met vrijwilligers die lokaal, regionaal en 

landelijk actief zijn. Met 50.000 leden, die zich in de Vereniging gehoord en thuis voelen. 

 

Wat is daarvoor nodig? (randvoorwaarden) 

1. Alle leden en vrijwilligers van de Fietsersbond zijn duidelijk vertegenwoordigd in de vereniging. 

2. Alle leden en vrijwilligers van de Fietsersbond voelen zich verbonden met hun vereniging. 

3. Er is meer zicht op en aandacht voor leden. 

4. Er is meer zichtbare invloed van leden dan nu. 
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5. Nieuwe leden worden actiever verwelkomd en betrokken. 

6. Het vrijwilligersmodel sluit beter aan bij de huidige maatschappij, waardoor de vereniging 

toegankelijker is 

7. en het makkelijker voor vrijwilligers (leden en niet-leden) wordt zich in te zetten (nieuwe en andere 

taken, kortlopende projecten). 

8. Vrijwilligers (leden en niet-leden) zetten hun betrokkenheid en deskundigheid in om de doelstellingen 

van de Fietsersbond te bereiken op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 

9. Vrijwilligers worden gefaciliteerd met (onder andere scholing) bij het uitvoeren van hun activiteiten. 

10. Kennis wordt beter ontsloten. 

11. Vrijwilligers weten elkaar beter te vinden en zoeken elkaar actief op. 

 

De opdracht aan de commissie: 

De opdracht aan de commissie luidt dan: 

 

Beantwoord de volgende twee vragen: 

A. Hoe moet de Fietsersbond zich organiseren om de stip op de horizon te bereiken over vijf jaar en 

welke cultuur past daarbij? 

B. Wat is de uitvoeringsagenda om tot deze nieuwe organisatievorm en –cultuur te komen en de 

bovengenoemde elf randvoorwaarden te vervullen? 

 

Vervolgstappen 

Bij de ledenraad van november 2021 presenteren we een tussenstand. Gericht wordt op voorstellen ter 

goedkeuring op de ledenraad van juni 2022.  


