Verslag Algemene ledenvergadering Fietsersbond afdeling regio Den Haag 25 november 2014
Aanwezig: Anneke de Jong, Koen Baart, Jeroen Brokx, Bart Wijnberg, Caroline de Jong, Michiel van
Esch, Ton Hagebeuk, Thomas Hood, Andreas Dijk, Lobke Zandstra, Frank Poppe, Aad Pronk, Ank de
Jong, Jan Stoop, Willem Miedema (verslag), Yde van der Burgh (penningmeester), Wil Bianchi, Jac
Wolters (waarnemend voorzitter), Ingrid Sijlbing en Rob Jamin.
1.Opening
Jac opent de vergadering met de constatering dat we dit jaar een korte technische ledenvergadering
hebben met als belangrijkste punt het kiezen van een nieuwe voorzitter. Het gebruikelijke inhoudelijke
deel van de ledenvergadering hebben we nu bij het hieraan voorafgaand afscheidssymposium voor
Daan gehad.
2. Verslag vorige ledenvergadering
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 24 november 2013 wordt goedgekeurd met dank
aan de opsteller.
3. Bestuursverkiezing
In verband met het afscheid van Daan Goedhart, na acht jaar voorzitterschap, draagt het bestuur Koen
Baart voor als opvolger van Daan .Hij stelt zich aan de vergadering voor als iemand die in de Haagse
gemeenteraad een periode als woordvoerder verkeer voor de PvdA heeft gefunctioneerd en in die
hoedanigheid vaak contact met Daan heeft gehad.
De ledenvergadering gaat akkoord met deze voordracht en ook met de herbenoeming van de overige
bestuursleden: Wil Bianchi, Yde van der Burgh, Willem Miedema en Jac Wolters.
4. Korte vooruitblik 2015
Het nieuwe bestuur wil proberen meer leden te activeren en gaat een inventarisatie maken van de vijf
belangrijkste punten op fietsgebied die volgens de leden de komende periode aangepakt moeten
worden. Vanuit de werkgroep gemeentepolitiek wordt opgemerkt dat hierbij ook het advies van de
Fietsersbond aan de fracties in de Haagse gemeenteraad over het fietsklimaat in Den Haag een
belangrijke rol kan spelen. Dit stuk zal op de website van onze afdeling geplaatst worden en via een
Fietsflits onder de aandacht van de leden worden gebracht.
5. Begroting 2015 en uitputting begroting 2014
De penningmeester geeft aan dat we dit jaar wat interen op onze reserve, die we bij de landelijke
Fietsersbond hebben staan, omdat de landelijke afdracht aan ons een stuk lager was dan eerder
begroot. Het afdelingsblad is inclusief de verzending per post verreweg onze grootste kostenpost
(zo’n 90% in de realisatie). De vergadering vindt dat er geprobeerd moet worden deze kosten terug te
brengen door te bezien of het mogelijk is de verspreiding hiervan zo veel mogelijk zelf ter hand te
nemen. Jan Stoop geeft aan dat de onderafdeling Leidschendam/Voorburg dit waarschijnlijk wel zal
kunnen organiseren. Een andere mogelijke bezuiniging is het opzeggen van de postbus van onze
afdeling die zo’n € 200 per jaar kost.
Vorig jaar is door de ledenvergadering een kascommissie ingesteld, bestaande uit Anne van Dijk en
Rob Jamin, om de jaarrekening 2013 te controleren en naar de leden terug te koppelen via een
Fietsflits. Dit omdat deze realisatie ten tijde van de ledenvergadering nog niet volledig bekend was en
pas eind 2014 weer een nieuwe ledenvergadering gepland stond. Op voorstel van de penningmeester
wordt besloten dit jaar niet weer een kascontrolecommissie in te stellen omdat er een uitgebreide
controle van de jaarrekening van onze afdeling plaats vindt door de landelijke penningmeester onder
de verantwoordelijkheid van de landelijke fietsersbond. Verder kan de daadwerkelijke realisatie 2014
gepresenteerd worden in de eerstvolgende ALV op donderdag 28 mei 2015.
Het ligt in de bedoeling om met ingang van volgend jaar weer twee ALV’s per jaar te organiseren.

