
 

 

 

 

 

Ledendag: Ledenraad en Ledendag 19 juni 2021 

 

Locatie: online 
Vanwege COVID-19 vindt de vergadering  online plaats. Acquire verzorgt het online congres. Na inschrijving 

ontvangt u instructies voor het inloggen en -indien van toepassing- voor het stemmen.  

 

1. Aanvang ledenraad  9.30 uur  

 Tijd Bespreekpunt Bijlage Toelichting/beslispunt 

 09.30 Opening en welkom door Erik 

Wagener en Franc Weerwind 

  

1. 09.45 Vaststellen agenda Mondeling  Ter besluitvorming 

2. 09.50 Goedkeuring notulen 6 februari 
2021 
STEMMEN 
 

Bijlage: 

2.notulen 6 februari 2021  

 

Ter vaststelling: indien er 

vragen zijn, worden die 

beantwoord in de chat 

3. 09.55 Bestuurszaken 
a. Ontwikkelingen op het landelijk 

bureau  

b. Herbenoeming Bert Warmelink 

als penningmeester en 

bestuurslid 

STEMMEN 

c. Gewijzigde jaarplanning 

STEMMEN 

 

Bijlagen: 

Mondelinge toelichting  

 

3.B. Memo herbenoeming Bert 

Warmelink 

 

 

3.C. Memo gewijzigde jaarplanning 

 

 

 

 

 

Ter besluitvorming  

 

 

 

Ter besluitvorming 

4. 10.05 Goedkeuring jaarverslag en -
rekening 2020 
STEMMEN 

4.A. Memo Jaarverslag en -rekening 

2020 

4.B. Jaarverslag en -rekening 

4.C. Toestemmingsbrief accountant 

4.D. Accountantsverklaring 

4.E. Advies controlecommissie 

Presentatie Sjoerd Nap 

en controlecommissie. 

Vaststelling jaarverslag 

en -rekening en 

decharge bestuur 

5. 10.25 Grenswijzigingen  
STEMMEN 

Bijlage: 

5. Memo Grenswijziging Haaren 

 

Ter besluitvorming 

6. 10.30 Aankondiging Fietsplan 2022: 

werkplan op hoofdlijnen  

STEMMEN 

Bijlage: 

6.A. Memo Aankondiging Fietsplan 

2022 

6.B. Aankondiging Fietsplan 2022 

 

Presentatie door Jaap 

Kamminga. 

Ter besluitvorming 

 

10.50 Koffiepauze tot 11.10 

  



7. 11.10 Opdrachtformulering Commissie  
Nieuwe Fietsersbond 
STEMMEN 

Bijlage: 

7. Memo Opdrachtformulering ‘Een 

nieuwe Fietsersbond’  

Ter besluitvorming 

 

8. 11.45 Fondsenwerving Presentatie Esther van Garderen Mondeling 

9. 12.00 Integriteitscode 
STEMMEN 

9.A. Memo integriteitscode 

9.B.  Integriteitscode Fietsersbond 

Ter besluitvorming, 

Esther van Garderen 

leidt in met korte 

toelichting.  

 12.15 Rondvraag en sluiting   

12.15 Lunchpauze tot 13.00 

 

  



2. Ledendag: Workshopprogramma   
Het workshopprogramma start om 13.00 en duurt tot 14.45.  Er zijn twee rondes met zowel workshops als een 
demonstratie. De workshops zijn tegelijkertijd met de demonstratie van de nieuwe Routeplanner. Kies je in de eerste 
ronde om de demonstratie te volgen, dan kan je in de twee ronde een workshop kiezen. Of andersom. Of je kiest in 
iedere ronde een workshop. Opgeven voor het workshopprogramma doe je online via deze link  

 RONDE 1         13.00 – 13.45  

13.00 – 13.30 Demonstratie van de nieuwe Routeplanner  
Met steun van leden en donateurs is de Routeplanner vernieuwd! Demo van de vernieuwde app.  

Let op: tussen de demonstratie en ronde 2 zit 30  minuten pauze!  
  

13.00 – 13.45 Keuze één van onderstaande workshops  

Workshop 1  
De Fietsstadverkiezing   

Een beter fietsbeleid in alle 352 gemeenten is wat we willen. Onze 
vrijwilligers kunnen daar aan bijdragen door campagne te voeren 
voor de Fietsstadverkiezing. Welke materialen kun je daarbij 
gebruiken en hoe zorg je dat het een succes wordt?  

Workshop 2  
30 is het nieuwe 50  

In veel gemeenten is het al zo ver: 30 is het nieuwe 50. Nu de 
infrastructuur nog. Hoe kan de Fietsersbond de gemeente helpen bij 
de implementatie?  

Workshop 3  
Tips en trucs die bijdragen aan de Nieuwe 
Fietsersbond 

Hoe maken we de Fietsersbond tot een open organisatie waar 
mensen, ook jongeren, zich makkelijk bij aansluiten? Waar andere 
organisaties graag mee samenwerken? Hoe worden we meer 
zichtbaar? Kirsten Wagenaar van Bind Consultancy heeft veel 
ervaring in het ontwikkelen van open netwerk organisaties. Ze geeft 
een inspirerende workshop met tips en trucs waarmee je aan de slag 
kan. 

Workshop 4  
Samen op het fietspad  

Het is druk op het fietspad in de zomer: recreanten en wielrenners 
rijden elkaar soms in de wielen. De Fietsersbond organiseert 
fietspadgesprekken, hoe voer je een leuk gesprek met geïrriteerde 
fietsers? Creatieve sessie.  

RONDE 2      14.00-14.45 

14.00 – 14.30 Demonstratie van de nieuwe Routeplanner  
Met steun van leden en donateurs is de Routeplanner vernieuwd! Demo van de vernieuwde app.  

  

14.00 – 14.45 Keuze één van onderstaande workshops  

Workshop 1  
De Fietsstadverkiezing   

Een beter fietsbeleid in alle 352 gemeenten is wat we willen. Onze 
vrijwilligers kunnen daar aan bijdragen door campagne te voeren 
voor de Fietsstadverkiezing. Welke materialen kun je daarbij 
gebruiken en hoe zorg je dat het een succes wordt?  

Workshop 2  
30 is het nieuwe 50  

In veel gemeenten is het al zo ver: 30 is het nieuwe 50. Nu de 
infrastructuur nog. Hoe kan de Fietsersbond de gemeente helpen bij 
de implementatie?  

Workshop 3  
Tips en trucs die bijdragen aan de Nieuwe 
Fietsersbond 

Hoe maken we de Fietsersbond tot een open organisatie waar 
mensen, ook jongeren, zich makkelijk bij aansluiten? Waar andere 
organisaties graag mee samenwerken? Hoe worden we meer 
zichtbaar? Kirsten Wagenaar van Bind Consultancy heeft veel 
ervaring in het ontwikkelen van open netwerk organisaties. Ze geeft 
een inspirerende workshop met tips en trucs waarmee je aan de slag 
kan. 

Workshop 4  
Samen op het fietspad  

Het is druk op het fietspad in de zomer: recreanten en wielrenners 
rijden elkaar soms in de wielen. De Fietsersbond organiseert 
fietspadgesprekken, hoe voer je een leuk gesprek met geïrriteerde 
fietsers? Creatieve sessie.  

14.45 Einde  

 

https://www.fietsersbond.nl/ledenraad2021/

