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Jaarverslag 2019 coördinatiegroep Fietsersbond Regio Haarlem 

 
De coördinatiegroep komt ca. drie keer per jaar bij elkaar, zo ook het afgelopen jaar. 
Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van een aantal zaken, te weten: 
 
· de ALV 2019 en de aansluitende themabijeenkomst; 
· de bemensing van de lokale afdeling Heemstede; 
· fietsdebat provincie; 
· de financiën; 
· de Haarlemmer Wielen en andere media; 
· de fietstocht voor actieve leden; 

Hieronder wordt één en ander toegelicht, waarna tevens een overzicht wordt gegeven 
van de ontwikkeling van het aantal leden in de afgelopen jaren, in Regio Haarlem. 
 
ALV 2019/themabijeenkomst 
De ALV 2019, de aansluitende themabijeenkomst en de nieuwjaarsreceptie vonden 
plaats op zondag 27 januari 2019. Er waren ruim 40 mensen bij aanwezig. De 
themabijeenkomst had als titel ‘de Fietsersbond en de Toekomst’. In de Haarlemmer 
Wielen 2019/1 stond een verslag van de ALV. 
 
Lokale afdeling Heemstede 
Mede door stimulering vanuit de coördinatiegroep is begin 2019 de lokale afdeling 
Heemstede weer op sterkte gekomen. In de Haarlemmer Wielen 2019/1 stelden de 
‘oude’ en de nieuwe actieve leden zich voor.  
 
Fietsdebat provincie 
Op 27 februari vond in het gemeentehuis van Castricum het provinciale fietsdebat 
plaats, in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dit debat was 
mede door Regio Haarlem georganiseerd. Er namen tien politieke partijen aan het 
debat deel. In de Haarlemmer Wielen 2019/1 stond een verslag van het debat. 
 
Financiën 
De financiën van de Regio Haarlem worden door de coördinatiegroep beheerd, in de 
persoon van penningmeester Gert Klijn. Over het financiële reilen en zeilen van de 
Regio Haarlem wordt separaat verslag gedaan. 
  
Haarlemmer Wielen, website, twitter en Facebook 
Het blad De Haarlemmer Wielen is in 2019 drie keer verschenen, in fullcolour, onder 
redactie van Mieke van Rooij, Hans Booden en Maurice Schipper. 
De website (haarlem.fietsersbond.nl) wordt verzorgd door Mieke van Rooij en Gert 
Klijn. Zij verzorgen ook de twitterberichten (@FBHAARLEM) en de Facebook-pagina 
(Fietsersbond Regio Haarlem). 
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Actieve ledenfietstocht 
De jaarlijkse fietstocht voor actieve leden (waarvoor zoals inmiddels gebruikelijk ook 
nieuwe leden waren uitgenodigd) vond plaats op zondag 22 september. De tocht, een 
rondje ‘groot Spaarnwoude’, was samen met Sylvia Slaman van de afdeling Velsen 
georganiseerd. Het verslag van de fietstocht stond in de Haarlemmer Wielen 2019/3. 
 
Ledenaantal 
Het ledenaantal in Regio Haarlem was eind 2019 1246. Dit is 34 minder dan eind 
2018. De daling manifesteerde zich nagenoeg geheel in Haarlem. De ledendaling 
wordt deels verklaard uit het feit de leden woonachtig in Haarlemmerliede/Spaarndam 
door gemeentelijke reorganisatie van de Regio Haarlem zijn overgegaan naar de 
Haarlemmermeer. In Bloemendaal/Zandvoort en in Hillegom was er een bescheiden 
aanwas van het aantal leden. 
 
In de navolgende tabel is het ledental in de afgelopen jaren weergegeven, per lokale 
afdeling. 
 
Ledenontwikkeling per lokale afdeling en totaal 
 

Afdeling 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bloemendaal/Zandvoort 159 160 156 159 153 157 

Velsen 136 149 149 148 139 139 

Haarlem 804 830 805 814 800 760 

Heemstede 150 153 146 152 151 150 

Hillegom  40 35 40 37 40 

 
TOTAAL REGIO 
HAARLEM 

1249 1332 1291 1313 1280 
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Haarlem, januari 2020 
 
Namens de coördinatiegroep: 
Kees Joustra 
Gert Klijn (penningmeester) 
René Rood 
Ad Stavenuiter 


