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(Concept-)Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Fietsersbond Haarlem en Regio 
D.d. 31 januari 2016 
Locatie: bibliotheek Rosenstock-Huessyhuis, Hagestraat 10, Haarlem 
 
1. Opening 

Kees Joustra, lid van de Coördinatiegroep, opent de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom, in het bijzonder de leden uit Hillegom dat nu, als gemeente in Zuid-Holland, deel 
uitmaakt van de afdeling Haarlem en Regio.  
Kees geeft aan dat er het komend jaar voor de Fb opnieuw genoeg te doen zal zijn. Hij wijst op 
een overzicht van fietsklachten per gemeente, dat gisteren in de krant stond. Heemstede stond 
daarbij bovenaan (11 klachten per 10.000 inwoners) en Velzen onderaan (1,8 klacht per 10.000 
inwoners). In het afgelopen jaar is het aantal slachtoffers van fietsongevallen gestegen, en waren 
bijvoorbeeld fietscursussen voor asielzoekers in het nieuws. 
 
De presentielijst werd door 41 personen ingevuld: Coby Schouwenburg, Wim van Meenen, Paul 
Moonen, Elmar Otter, Maurice Schipper, Paul Porcelijn, Ria Duwel, Toon Duwel, Gert Klijn, 
Rosemarie Huysse, Lex Jesse, Silvia Slaman, Boudewijn Bach, Gerard Franse, Ruud Ravensberger, 
Hans Metz, Henk Huurmeman, Peter Kuijkhoven, Dolf Stroombergen, Mane Kloosterman, 
Annemieke Buddelmeijer, Jet van Vrede, Eelco Langerijs, Hans Booden, Eric de Zeeuw, Francien 
Strijbis, Ada Keur, Paul Kuijper, Man van der Plova, Rob Stuip, Mark Hunting, Addie Niesthoven, 
Joke Catau, Ronald Ruis, Wilbert Mesman, Han van Spanje, Kees Joustra, René Rood, Mieke van 
Rooij, Jaap Moerman, Ad Stavenuiter (verslag). 

 
2. Verslag ALV 25 januari 2015 

Met inachtneming van een tweetal spelfouten (Velzen  Velsen en Porcelein  Porcelijn) wordt 
het verslag ongewijzigd vastgesteld 
 

3. Financieel verslag 2015 en begroting 2016 
De kascommissie (Mane Kloosterman en Boudewijn Bach) heeft de controle 2015 uitgevoerd en 
heeft de cijfers in orde bevonden. Er wordt decharge verleend aan de penningmeester, Gert 
Klijn. De commissie heeft wel twee opmerkingen: 
- In de administratie was geen stuk te vinden over uitgaven van landelijk ten laste van de 

afdeling. Dit moest nu opgevraagd worden. 
- De penningmeester heeft te weinig zicht op de betaling van declaraties door landelijk. 

 
Voor het project Laantje van Alverna is een gift van 250 euro binnengekomen, licht Gert toe. Het 
financieel resultaat is goed, er is minder uitgegeven aan acties.  
Er wordt gevraagd of het saldo beschikbaar blijft, waar door Gert bevestigend op wordt 
geantwoord. 
 
De kascommissie 2016 zal bestaan uit de leden Boudewijn Bach en Gerard Franse. 
 
De begroting 2016 wordt goedgekeurd. Er zijn geen vragen of opmerkingen over. 
 

4. Verslag van de activiteiten van de Coördinatiegroep 
René Rood schetst de belangrijkste zaken: toename aantal leden per saldo +2,2%, debat 
Provinciale Statenverkiezingen ( opdracht voor Fb om knelpunten te inventariseren), fietstocht 
voor actieve leden in september, vier nummers Haarlemmer Wielen, toevoeging Hillegom aan de 
afdeling. 
René zegt desgevraagd geen inzicht te hebben in de precieze redenen voor opzegging van het 
lidmaatschap (63 stuks). 
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Han van Spanje doet de suggestie om de nieuwe leden in Velsen met een welkomstbrief te 
verwelkomen. Dit idee wordt overgenomen; René zal de namen en adressen toezenden. 
 

5. Verslagen van de activiteiten van de onderafdelingen: Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, 
Hillegom en Velsen. 
 
Rob Stuip verwijst voor wat betreft Bloemendaal naar de artikelen in de Haarlemmer Wielen. 

 
Jaap Moerman licht de activiteit spoorwegovergang Laantje van Alverna toe. En daarna de 
activiteiten van de onderafdeling Haarlem. Hij gaat o.a. in op het feit dat Haarlem niet werd 
genomineerd als fietsstad 2016, de fietsparkeerproblematiek, het ontbreken van een duidelijk 
fietsbeleid en de stemmingen in de Raad m.b.t. fietsonderwerpen. 
Er zijn vragen over: Alverna, Kennemerplein en de fietssnelweg naar A’dam. 
 
Eelco Langereis gaat in op de activiteiten van de onderafdeling Heemstede. Hij vermeldt o.a. de 
opening van de Kwakelbrug, de vernieuwing van de stoplichten Wipperplein en het slechte 
gebruik van de stalling bij station Heemstede-Aerdenhout. 
 
Henk Huurneman geeft een toelichting op de activiteiten in Hillegom. Hij zegt dat er vijf actieve 
leden zijn. De lijnen met de gemeente zijn kort maar het gaat allemaal vrij traag, bijvoorbeeld 
v.w.b. het fietsplan. De onderafdeling is met z’n 14de fietscursus bezig.  Henk gaat verder in op de 
route langs de ringvaart. 
 
De toelichting op de activiteiten in Velsen wordt verzorgd door Han van Spanje. 
In Velsen zijn zes kernleden. Er is een goed contact met de ambtenaren van de gemeente. Han 
gaat o.a. in op de HOV, de afsluiting van de Velsertunnel en de ongebruikte stalling bij de afvaart 
van de FFF. De ambitie is om komend jaar proactiever te zijn. 
 

6. Rondvraag. 
 
Ada Keur memoreert de klimaattop in Parijs. Naar aanleiding hiervan zal er een bijeenkomst 
worden gehouden over wat Milieudefensie zelf kan doen; hiervoor wordt ook de Fietsersbond 
uitgenodigd. 
 
Kees Joustra roept iedereen op om de presentielijst in te vullen en sluit vervolgens de 
vergadering. 
 


