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Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018 van de  
Fietsersbond Regio Haarlem 
 

 
D.d. 28 januari 2018 
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 ook Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond. Zij zegt dat ze blij is bij 
de vergadering aanwezig te mogen zijn en prijst de inzet van alle vrijwilligers: zonder hen lukt het 
niet.  
 
De vergaderstukken zijn in uitgeprinte vorm aanwezig en staan bovendien op internet. Het 
verslag van de werkgroep Velsen zal daar binnen een week ook op worden gezet. 
 
Hans Zilverberg deelt mee bereid te zijn om tot de kascommissie toe te treden en Henk Nak van 
de werkgroep Hillegom meldt dat Henk Huurmeman door ziekte verhinderd is de vergadering bij 
te wonen.  
  
De presentielijst werd door 37 personen ingevuld: Hans Zilverberg, Saskia Kluit, Paul Moonen, 
Rosemarie Huijsse, Hein Pekelharing, Theo Nieland,  Gerard Franse, Yke ten Hallers, Annemieke 
Buddelmeijer, Mame Kloosterman, Joke Catau, Jaap Moerman, Rob Stuip, Barbara van Balen, 
Mark Hunting, Paul Porcelijn, Hans Booden, Erik Lamberts, Maurice Schipper, Henk Nak, Henk 
Sloos, Silvia Slaman, Hans Metz, Addie Niesthoven, Frieda Diel, Monique Rooijmans, Han van der 
Ploeg, Louise van Zetten, Sige Bart, Leo Aardenburg, Piet de Vries, Ben Hendriks, Mieke van Rooij, 
Kees Joustra, René Rood, Gert Klijn, Ad Stavenuiter (verslag). 

 
2. Verslag ALV 29 januari 2017 

Maurice Schipper geeft aan dat hij redactielid is van de Haarlemmer Wielen en geen lid van de 
werkgroep Haarlem. Met die kanttekening wordt het verslag vastgesteld. 
 

3. Mededelingen Coördinatiegroep 
 
René Rood, lid van de Coördinatiegroep geeft aan de Coördinatiegroep zorgt voor de verbinding 
tussen de werkgroepen in de regio, die verder autonoom opereren. De Regio Haarlem telde eind 
2017 ruim 1.300 leden., waarmee onze regio in ledental een van de grootste van het land is. Er 
verschenen in 2017 drie nummers van de Haarlemmer Wielen en ook in 2017 werd weer een 
fietstocht voor actieve leden georganiseerd. 
Kees Joustra zegt de werkgroep Heemstede niet goed draait en dat de Coördinatiegroep dat 
zorgelijk vindt. In Velsen daarentegen is de frequentie van het werkgroepoverleg opgevoerd en 
werd actief input geleverd voor de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen.  
 

4. Jaarrekening 2017 
 
De jaarrekening 2017 werd gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit Gerard Franse en 
Paul Porcelijn, en werd akkoord bevonden. De vergadering verleent decharge aan de 
penningmeester, Gert Klijn. De grootste uitgaven in 2017 betroffen de drie nummers van de 
Haarlemmer Wielen, en het laten maken van filmpjes voor de themabijeenkomst over de 
snelfietsroutes die na de ALV zal plaatsvinden. 
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De penningmeester geeft aan dat hij wegens tijdgebrek nog geen begroting 2018 heeft kunnen 
maken. De vergadering gaat ermee akkoord dat de Coördinatiegroep deze zal vaststellen. De 
begroting zal na vaststelling op de website worden gepubliceerd. 
 
Gerard Franse treedt af als lid van de kascommissie. Hij wordt opgevolgd door Hans Zilverberg. 
 

5. Rondvraag 
Er zijn geen vragen.  
Kees Joustra roept iedereen op om de presentielijst in te vullen en sluit vervolgens de 
vergadering 
 


