
 
 
Agenda voor de ledenvergadering en 
openbare presentatie. 
 
Op maandag  17 november 2014 in 
Dok Zuid, 1e Wormenseweg 460, Apeldoorn 
 
Thema voor deze avond:  Regels? Geen regels! Hoe zit het ook al weer? 
 
 Ontvangst, met koffie, vanaf 19.15 uur. 
 
 Aanvang ledenvergadering 19.30 uur. 
 
 Aanvang thema avond 20.30 uur. 
 
Agenda voor de ledenvergadering: 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
 

2. Mededelingen 
 

3. Verslag ledenvergadering 2014 *2) 
 

4. Jaarverslag 2014 *1) 
 

5. Financieel overzicht 2014  *1) 
 

6. De activiteiten van onze afdeling in 2014, een praatje met een plaatje 
 

7. De activiteiten in het komende jaar 
 

8. De begroting voor 2015  *1) en het verzoek om goedkeuring 
 

9. Rondvraag 
 

10. Sluiting vergaderdeel 
 

11. Pauze tot 20.30 uur. 
 

12. Bijdrage   Regels? Geen regels! Hoe zit het ook al weer? 
 
De inleiders zijn Jan Willem Ooms en Sjaak van Meijgaarden. 
Meer gegevens vindt u aan de ommezijde. 
 

13. Sluiting rond 22.30 uur 

*1) deze stukken worden meegestuurd met de e-mail of kunt u aanvragen via ons @-mail 
adres:  apeldoorn@fietsersbond.nl of telefonisch bij Jan Timmner telnr: 055 534 00 29. 
*2) gezien de grootte van dit verslag wordt dit niet meegestuurd met de e-mail maar kan 
worden aangevraagd (zie boven). Er zullen enkele exemplaren op de avond aanwezig zijn. 
 
NB Alle stukken zijn binnenkort ook te raadplegen via onze website 
http://apeldoorn.fietsersbond.nl/ 
 
 
Tot maandag 17 november a.s.



 
 
 
 
 
 
 
Jan Willem Ooms  
is docent aan de Politieacademie in Apeldoorn. In zijn inleiding gaat hij in op de diverse 
typen voertuigen en de technische eisen die hier aan gesteld worden. 
Denk bijvoorbeeld aan: de fiets, de bromfiets, de snorfiets, de bakfiets, de duofiets, de 
invalidentandem en ga zo maar door. Natuurlijk wordt ook de problematiek van de E-bike 
besproken. 
Jan Willem is ook verkeerskundig goed onderlegd.  
En ook niet onbelangrijk, hij gaat elke dag op zijn fiets naar “het werk”. 
 
Sjaak van Meijgaarden  
werkt voor Veilig Verkeer Nederland. Hij is verkeersvoorlichter met als werkgebied de 
provincie Gelderland. Hij geeft niet allen voorlichting maar ook cursussen voor ouderen in 
het verkeer, E-bike cursussen, zowel theorie als praktijk. 
Aan de leerlingen op de basisscholen geeft hij voorlichting over de verkeerspraktijk en de 
plaats van de fietser op de weg. Denk hierbij speciaal aan de “dode hoek”. 
Voor de Fietsersbond Apeldoorn heeft hij een speciale voorlichtingspresentatie  
samengesteld. 
De nieuwe verkeersborden die per 1 januari a.s. ingevoerd worden zal hij ook bespreken. 
Ook Sjaak is regelmatig een tochtje aan het maken op zijn fiets in de Achterhoek. 
Helaas, zijn werkgebied is dermate groot dat hij toch vaak met de auto gaat. 
 
 
 

	  


