Conceptverslag

Ledenraad 19 juni 2021

Locatie:
Aanwezig:

Digitaal
Erik Wagener (voorzitter)
Ongeveer: 80 leden, waarvan 47 stemgerechtigd.
Nico van Harten, William Nederpelt, Bertie Schonk, Jeroen Snijders Blok,
Bert Warmelink, Franc Weerwind, Wouter Wouters

Bestuur:

Landelijk Bureau:

Martijn van Es, Esther van Garderen, Jaap Kamminga, Sjoerd Nap, Karin Nauta,
Mieke Veenbrink (notulist), Douwtje de Vries, Stephanie Bathoorn, ongeveer tien
medewerkers.

1. Opening en welkom door Erik Wagener en Franc Weerwind
Erik Wagener (dagvoorzitter) opent de vergadering. De vergadering vindt digitaal plaats. In Zwolle is een studio
ingericht waar een aantal bestuursleden en medewerkers van het landelijk bureau aanwezig zijn.
Franc Weerwind heet de aanwezigen welkom. Hij mist de persoonlijke contacten, de goede gesprekken, de
anekdotes uit het land. De pandemie en de lockdowns hebben de populariteit van de fiets tot ongekende
hoogte gestuwd. Fietsen zijn niet aan te slepen en ook het bezoek aan de site van de Fietsersbond is in 2020
gestegen naar meer dan 2 miljoen uniek bezoekers. Ook het aantal nieuwe leden is in 2020 toegenomen. Het
lijkt erop dat de dalende trend is gekeerd. Met de voorzichtige heropening van het openbare leven hopen we
dat de lokale afdelingen op pad gaan om nieuwe leden en vrijwilligers te werven. Het landelijk bureau wil de
afdelingen daar graag in ondersteunen. De vergrijzing van het vrijwilligersbestand willen we keren. De
Commissie Nieuwe Fietsersbond zal hier straks op terug komen.
2020 heeft laten zien dat er een andere stille pandemie is namelijk dat mensen met overgewicht kans hebben
op complicaties en overlijden bij Covid-19. Het bestuur is trots dat gewerkt wordt aan het programma
Gezondheid: fiets als recept maar vooral ook ter preventie van een grootte bedreiging van de volksgezondheid
namelijk overgewicht en alle bijbehorende welvaartsziekten.
In het afgelopen anderhalf jaar heeft de Fietsersbond zich flexibel en wendbaar getoond. Dit heeft geleid tot
creatieve vondsten om Corona-proof te werken en nieuwe producten te ontwikkelen zoals het maken van
zogenaamde Doortraproutes (routes waar je als oudere en mindervaliden garantie hebt op veilig fietsen).
Tijdens de vergadering wordt de nieuwe campagnevideo ‘Wat komt er op je fietspad’ getoond.
Financieel is het jaar 2020 goed afgesloten. Ook zijn successen geboekt met 30 kilometer als norm.
Het bestuur vindt het mooi om te zien dat de leden meer invloed krijgen op het jaarplan en de begroting. De
ledenraad wordt gevraagd akkoord te gaan met een nieuw ritme van vergaderen zodat in november de
begroting van de vereniging kan worden vastgesteld. De Commissie Nieuwe Fietsersbond buigt zich over de
vernieuwing van de vereniging. Aan deze commissie doen ook leden mee van de fietsfamilie.
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In de middag vindt een aantal workshops plaats. Het is de bedoeling om vanaf 2022 jaarlijks in juni een
ledendag te organiseren in festivalvorm, gekoppeld aan de Wereldfietsdag. Afdelingen kunnen zich aanmelden
wanneer zij geïnteresseerd zijn om deze dag te helpen organiseren.
Franc Weerwind wenst de aanwezigen een goede ledenraad.

2. Vaststellen agenda
De voorzitter licht de agenda toe. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Goedkeuring notulen 6 februari 2021
De afdelingen zijn verzocht voor 4 juni 2021 schriftelijke wijzigingen op de notulen door te geven. Er zijn geen
wijzigingen ontvangen. De vaststelling van de notulen wordt in stemming gebracht.
Met 41 stemmen voor en 1 onthouding worden de notulen van de ledenraadvergadering van 6 februari 2021
vastgesteld.

4. Bestuurszaken
Bestuurszaken
Esther van Garderen geeft aan dat zij dit keer niet zal vertellen wie er in- en uit dienst zijn getreden. Op
Vrijwilligersnet staat een smoelenboek. Het gaat goed met de medewerkers. Esther van Garderen geeft aan
dat de medewerkers in een filmpje zullen toelichten waar zij mee bezig zijn.
Esther van Garderen geeft aan dat de Fietsersbond jaarlijks subsidie ontvangt van het ministerie. In het kader
van deze subsidieverstrekking heeft de Fietsersbond van het ministerie een evaluatie ontvangen. Belangrijkste
punten uit de evaluatie zijn:
•
•
•
•

De Fietsersbond komt naar voren als een organisatie die effectief en doeltreffend is in het behartigen van
de belangen van fietsers;
De Fietsersbond slaagt erin om zowel landelijk als lokaal onderwerpen op de agenda te krijgen en hiermee
bij te dragen aan concrete resultaten voor de fiets;
De Fietsersbond is landelijk en lokaal (150 lokale afdelingen) sterk georganiseerd;
Verwacht wordt dat de Fietsersbond de komende jaren een belangrijke rol zal spelen bij de invulling van
de gezamenlijke ambities voor de fiets.

De minister heeft slechts één kleine onvoldoende uitgedeeld.
•

Op regionaal niveau (provincies/stadsregio’s) lijkt de Fietsersbond, volgens de evaluatie, minder effectief.
De kwaliteit van de samenwerking van de Fietsersbond en de regio verschilt sterk per provincie of
stadsregio.

Esther van Garderen geeft aan dat de Commissie Nieuwe Fietsersbond hiermee aan de slag gaat.

Herbenoeming Bert Warmelink
Franc Weerwind licht toe dat Bert Warmelink zijn eerste bestuurstermijn is afgelopen en door het bestuur
wordt voorgedragen voor herbenoeming. Bert Warmelink is een betrokken bestuurder en fietser in hard en
nieren. Hij zorgt samen met Sjoerd Nap dat de financiële huishouding van de Fietsersbond op orde is.
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Bert Warmelink stelt zich weer verkiesbaar omdat het naar zijn mening op dit moment redelijk eenvoudig is
om penningmeester te zijn. Sjoerd Nap verricht het werk, de organisatie is financieel gezond, de administratie
is op orde, de daling van het ledenaantal lijkt gestuit. Bert Warmelink geeft aan een pathologisch
fietsverslaafde te zijn en intrinsiek gemotiveerd is om het beste te realiseren voor de fiets(er).
De voorzitter brengt de herbenoeming van Bert Warmelink tot penningmeester van de verenging in stemming.
Met 42 stemmen voor wordt Bert Warmelink herbenoemd tot penningmeester van de vereniging.
Gewijzigde jaarplanning
Het huishoudelijk reglement schrijft een verplichte vergadering voor, waarin het jaarverslag en de jaarrekening
worden vastgesteld, het bestuur decharge wordt verleend en de begroting wordt vastgesteld. Op dit moment
wordt de begroting en het jaarplan vastgesteld in de ledenraad van februari en het jaarverslag/jaarrekening en
decharge verlening vindt plaats in de juni-vergadering.
Om de ledenbetrokkenheid te vergroten wordt voorgesteld in de juni-vergadering een kadernota voor te
leggen en de begroting en het jaarplan in november aan de ledenraad ter goedkeuring voor te leggen. De
novembervergadering zal een meer technische vergadering zijn en kan digitaal plaatsvinden. De vergadering in
juni zal gekoppeld worden aan een fietsfestival (een feestelijke bijeenkomst).
De voorzitter brengt de voorstellen in stemming.
Met 39 stemmen voor en 1 onthouding stemt de ledenraad in met het voorstel voor een nieuwe jaarcyclus
voor de ledenraad en de ledendag.
Met 42 stemmen voor en 2 onthoudingen wordt het voorstel dat er eenmalig een extra ledenraad in
november 2021 plaatsvindt om de nieuwe cyclus mogelijk te maken aangenomen.

5. Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2020
Esther van Garderen geeft aan dat tijdens de ledenraad in februari 2021 zij een uitgebreide opsomming heeft
gegeven van de resultaten in 2020. Door Corona zijn veel mensen gaan fietsen. De Fietsersbond moet hiervan
profiteren. Over 2020 hebben 2,2 miljoen mensen de website van de Fietsersbond bezocht. In 2020 hebben
zich 1300 nieuwe leden aangemeld. Er moet nu doorgepakt worden qua ledenwervingscampagne (zowel lokaal
als landelijk). Esther van Garderen geeft aan dat zij aan het resultaat over 2020 maar een kwart heeft
bijgedragen. Driekwart van de tijd was Saskia Kluit nog directeur.
Esther van Garderen presenteert een aantal punten uit het jaar 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•

Esther van Garderen heeft veel afdelingen digitaal ontmoet. Zij roept de afdelingen op haar uit te nodigen
voor een fietstocht om kennis met elkaar te maken en ervaringen uit te wisselen;
De netwerken ruimte en leefbaar zijn redelijk succesvol geweest. Per gemeente verschilt het succes;
Er is €2 miljoen extra geld toegekend uit het klimaatakkoord voor het verbeteren van de fietsenstallingen;
De Fietsersbond heeft vorig jaar tegengehouden dat de fiets niet meer in de trein zou mogen. Dit jaar
wordt er een actie gevoerd tegen het verplicht reserveren voor de fiets in de trein;
Vorig jaar zijn er 229 fietsers overleden. Dat is onacceptabel en hier zal actie voor worden gevoerd;
Er is samen met Goudappel een toolkit gemaakt voor ’30 is het nieuwe 50’;
Er is een netwerk gebouwd met medici waarvan de afdelingen en vrijwilligers de vruchten moeten gaan
plukken;
De fietsscholen zijn helaas stilgevallen. In Friesland is gebouwd aan de Doortraproutes;
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Het artikel over fietsdiefstal door Oost-Europese bendes heeft geleid tot een hoog aantal bezoekers van
de site.

Sjoerd Nap licht de financiële resultaten toe. De eerste maanden was het onzeker hoe het financieel resultaat
zich zou ontwikkelen. Een aantal activiteiten voor de stichting is weggevallen. Desondanks is 2020 financieel
goed afgesloten. Er zijn meer baten ontvangen dan begroot. Er zijn meer giften en contributies ontvangen. In
de stichting echter zijn er minder baten omdat er minder opdrachten zijn uitgevoerd voor de Fietsschool,
Fietsvriendelijk Bedrijf en de fietsvierdaagse is helemaal niet doorgegaan.
De contributie-inkomsten over 2020 zijn hoger dan over 2019. Ook de ontvangen giften over 2020 waren
hoger dan in 2019. Bij de donatiecampagne is een boekhoudkundige wijziging doorgevoerd. Het CBF stelt dat
de ontvangen donaties gerapporteerd moeten worden in het jaar dat zij zijn ontvangen. Dat betekent dat de
giften die in 2019 zijn ontvangen en in 2020, in 2020 zijn verantwoord. Er zijn meer inkomsten van
donateurs/Vrienden van de Fietsersbond. Ook is in 2020 een nalatenschap die in 2017 is ontvangen volledig
afgewikkeld waardoor er extra inkomsten zijn.
Er zijn minder gelden uitgegeven dan begroot. Vooral in de categorie veiligheid en gezondheid (Fietsschool).
Ook de wervingskosten zijn lager doordat activiteiten zijn doorgezet naar 2021. Er is een besparing
gerealiseerd op de bankkosten. Er is minder geld uitgegeven aan consumentenvoorlichting en communicatie.
De Fietsersbond is overgegaan op een andere webhostingpartij.
In 2020 is 78% van de gelden besteed aan de doelstellingen van de Fietsersbond. Dat is 4% minder dan in 2019
en 1% minder dan begroot. Er is 1% meer besteed aan beheer- en administratiekosten. Dit komt omdat er
minder werk was voor de Fietsschool. De medewerkster is meer allround ingezet op administratieve taken.
De wervingskosten zijn 20% (over 2019 14%). In 2020 is ingezet op de fundraising campagne. Een aantal
activiteiten is doorgezet naar 2021. De verwachting is dat in 2021 ook relatief veel geld wordt uitgegeven aan
de campagne.
In de begroting werd uitgegaan van een negatief resultaat over 2020 van € 31.000. Het resultaat is uitgekomen
op € 176.000 positief.
Het resultaat wordt onder andere gebruikt om nieuwe reserves te vormen (fietsrouteplanner – stichting),
afschrijvingskosten voor de nieuwe fietsrouteplanner app en de donatiecampagne/thema veiligheid. Het
restant van het resultaat wordt toegevoegd aan de overige reserves. De hoogte van de continuïteitsreserve
wordt in 2021 herijkt.
Over 2020 is het aantal leden gedaald. Het ledenbestand is geschoond, de notoire wanbetalers zijn uit het
bestand verwijderd. Ten opzichte van 2020 is het ledenaantal op dit moment gestegen met circa 200 leden.
Het ontvangen bedrag per lid uit contributiegelden, giften, donateursinkomsten is toegenomen.
Vragen
Hoe gaat de Fietsersbond inzetten op het reduceren van het aantal fietsongevallen. Esther van Garderen
antwoordt dat er bij het nieuwe kabinet wordt gelobbyd dat het extra geld voor verkeersveiligheid voor
drievierde deel wordt gestopt in de fiets zoals het oplossen van kwetsbare punten voor fietsers in N-wegen.
Verder worden de afdelingen ondersteund in de campagne 30 is het nieuwe 50.
Zijn er offertes aangevraagd bij meerdere organisaties voor de pensioenopbouw van de medewerkers? Sjoerd
Nap antwoordt dat vijf jaar geleden er meerdere offertes zijn aangevraagd. De organisatie is tevreden over de
dienstverlening van Zwitsersleven. In overleg met de personeelsvertegenwoordiging is besloten het huidige
contract met vijf jaar te verlengen.
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Opgemerkt wordt dat de opbrengsten uit de donatiecampagne eenmalig hoger zijn door de eis van het CBF.
Gevraagd wordt of dat de Fietsersbond zich niet te rijk rekent. Sjoerd Nap antwoordt dat er elk jaar een
donatiecampagne wordt gehouden en dat hier ongeveer € 40.000 voor in de begroting wordt opgenomen.
Gevraagd wordt of de Fietsersbond spookleden had. Sjoerd Nap geeft aan dat door het nieuwe CRM-systeem
er beter zicht is op de leden. De leden die de contributie niet hadden betaald zijn aangeschreven en het
lidmaatschap is beëindigd bij die leden die de contributie daarna niet hebben betaald. De bankkosten zijn
afgenomen doordat er minder storno’s plaatsvinden. Iedere stornering kost de Fietsersbond namelijk € 0,50.
Controlecommissie
Peter Visser geeft aan dat de controlecommissie geen kascontrolecommissie is en geen Raad van Toezicht. De
controlecommissie is aangesteld door de ledenraad. De controlecommissie kijkt met een brede blik naar de
langere termijn, zij verifiëren of de verhalen van het bestuur kloppen en werkbaar zijn voor de werknemers en
de vrijwilligers. Peter Visser geeft aan dat de controlecommissie de toelichting van Sjoerd Nap ondersteunt.
De controlecommissie vraagt aandacht voor de verjonging van de leden. De actieve vrijwilliger is het goud van
de vereniging. Geadviseerd wordt de vrijwilligers te voorzien van adequate informatie zodat zij op een
eenvoudige wijze zaken kunnen realiseren.
Peter Visser geeft aan dat eerder is gediscussieerd over de fietsfamilie. De familie is heel breed en een deel
kan niet op het fietspad. De controlecommissie geeft aan dat de kwetsbare groep niet de dupe mag worden
van de drukte op het fietspad. Het landelijk bureau moet maatwerk bieden aan de afdelingen om dit probleem
aan de orde te stellen. Dat geldt ook voor de driedeling in het fietsnet. Met name in de stedelijke gebieden is
het fietsnet onvoldoende. Er zijn fietsfiles op bepaalde delen van de dag. De eerder gemaakte driedeling is
ambitieus. Ook hier zal gelden dat maatwerk per afdeling nodig is. Er moeten principes en uitgangspunten
opgesteld worden waar de afdelingen mee aan de slag kunnen.
De zichtbaarheid van de Fietsersbond kan nog verbeterd worden. Met fietsen is goud in handen en dat moet
benut worden.
Peter Visser stelt dat er vier oudere witte mannen lid zijn van controlecommissie. Hij geeft aan dat dit deze
groep diverser wil zijn en roept geïnteresseerden op zich te melden. Het aanmeldformulier staat op de site van
de Fietsersbond en is hier te vinden: https://www.fietsersbond.nl/contact-en-ledenservice/
Bij de stukken is het advies van de controlecommissie gevoegd evenals de verklaring van de accountant en de
toestemmingsbrief van de accountant. De controlecommissie adviseert het jaarverslag en de jaarrekening
goed te keuren en decharge te verlenen aan het bestuur.
De voorzitter bedankt expliciet de controlecommissie Peter Visser, Jan Kelderman, Huub van Schaik en Theo
van Soest voor hun werk. Hun kritische kijken houdt het bestuur scherp.
Met 42 leden voor en 1 onthouding wordt het jaarverslag en de jaarrekening goedgekeurd en wordt het
bestuur decharge verleend over het jaar 2020.

6. Grenswijzigingen
De gemeente Haaren is opgesplitst. Het voorstel is de leden die in de gemeente Oisterwijk en Tilburg wonen,
toe te voegen aan de afdeling Midden-Brabant. Het voorstel is afgestemd met de afdelingen.
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Met 39 stemmen voor en 5 onthouding wordt het voorstel tot samenvoeging van de gemeente Oisterwijk en
Tilburg met de afdeling Midden-Brabant aangenomen.

7. Aankondiging Fietsplan 2022: werkplan op hoofdlijnen
Jaap Kamminga licht toe dat de leden input hebben kunnen geven voor het fietsplan 2022. De ledenraad wordt
gevraagd of er nog aanvullingen zijn die meegenomen moeten worden in de uitwerking van het plan. Het
fietsplan 2022 wordt in november aan de ledenraad voorgelegd ter vaststelling.
De ledenraad verzoekt de combinatie fiets/trein expliciet op te nemen en het streven naar een reductie van
het aantal ongevallen met fietsers.
Mochten de leden nog input willen geven op het fietsplan 2022 dan kan deze input per mail doorgegeven
worden aan het landelijk bureau.
Met 36 stemmen voor en 5 onthoudingen is het voorstel om voorgestelde hoofdlijnen uit te werken in het
fietsplan 2022 aangenomen.

PAUZE/NETWERKEN

8. Opdrachtformulering Commissie Nieuwe Fietsersbond
Joost Schrage: ‘Ik mag als voorzitter van de commissie Nieuwe Fietsersbond een korte toelichting geven op de
opdrachtformulering van onze commissie. Laat ik beginnen te zeggen dat ik een aantal zeer waardevolle
sessies heb meegemaakt. U kent de Fietsersbond, dus u zult ook begrijpen dat er pittige discussies zijn
gevoerd. Discussies die uiteraard ook geleid hebben tot een duidelijke opdracht. Een opdracht die, na
goedkeuring van u allen, na de zomer uitgevoerd gaat worden. We zijn positief gestemd door de evaluatie die
wij hebben ontvangen van het ministerie van I&W. Ik zal u kort op enkele citaten trakteren. De Fietsersbond
slaagt erin om zowel als landelijk als lokaal onderwerpen op de agenda te krijgen en hiermee bij te dragen aan
concrete resultaten, zoals de verbetering van infrastructurele knelpunten en de veiligheid voor fietsers. De
Fietsersbond is landelijk en lokaal (150 lokale afdelingen) sterk georganiseerd. Op regionaal niveau (provincies
/ stadsregio’s) lijkt de Fietsersbond, volgens de evaluatie, minder effectief. De kwaliteit van de samenwerking
van de Fietsersbond en de regio verschilt sterk per provincie of stadsregio. De evaluatie constateert dat er op
regionaal niveau een toenemende aandacht is voor fietsbeleid en beveelt de Fietsersbond daarom aan om zich
op regionaal niveau sterker te organiseren om zo haar effectiviteit op dat niveau te versterken. Dit bevestigt
ook de weg die wij als commissie willen inslaan. Ook hebben we met verschillende organisaties van gedachten
gewisseld. Organisaties die op de een of andere manier in het nabije verleden met soortgelijke veranderingen
te maken hebben gehad. Naast de voormalige directeur van de Dierenbescherming, Frank van Dalen, hebben
we ook gesproken met Donald Pols van Milieudefensie. Wat ons ook zeer gescherpt heeft in ons denken is de
notitie die Frank Bron, ons zeer gewaardeerde lid uit Ede, heeft opgesteld. Hij heeft bij Amnesty gewerkt,
alwaar men ook een stevig veranderingstraject heeft doorgemaakt. Nogmaals veel dank Frank.
Waar staan we nu? Zoals u weet is onze missie: De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en
levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen!
Startend vanuit die missie zijn we gekomen tot een stip op de horizon: wat willen wij in 2025 zijn als
Fietsersbond. En wat hebben we daar voor nodig. Dat is uitgewerkt in een elftal punten. Om zo uiteindelijk een
heldere opdracht te kunnen formuleren.
In feite zoeken we antwoord op de volgende vragen:
A. Hoe moet de Fietsersbond zich organiseren om de stip op de horizon te bereiken over vijf jaar en welke
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cultuur past daarbij?
B. Wat is de uitvoeringsagenda om tot deze nieuwe organisatievorm en –cultuur te komen en de
bovengenoemde elf randvoorwaarden te vervullen.
Graag vraag ik uw instemming met de opdrachtformulering voor de commissie Nieuwe Fietsersbond.
Hartelijk dank voor uw aandacht.’
Tijdens de ledenraad in november 2021 zal de stand van zaken van de commissie worden gerapporteerd en de
besluitvorming staat gepland voor de ledenraad in juni 2022. De commissie bestaat uit ongeveer tien leden. Er
heeft een aantal digitale vergaderingen plaatsgevonden.
Met 35 stemmen voor 2 onthouding wordt de opdrachtformulering voor de Commissie Nieuwe Fietsersbond
aangenomen.

9. Fondsenwerving
Esther van Garderen geeft aan dat sinds oktober is gewerkt door het team communicatie aan de
fondsenwerving campagne. Er is een filmpje gemaakt voor op social media. De campagne heeft als titel ‘wat
komt er op je fietspad’. Een professioneel bureau ondersteunt het landelijk bureau bij de campagne. In het
filmpje wordt aandacht besteed aan de gevoelens van onveiligheid op het fietspad.
In de toekomst zullen er nog meer filmpjes worden gemaakt. Het filmpje wordt getoond.

10. Integriteitscode
Franc Weerwind geeft aan dat een integriteitscode niet alleen een papieren document moet zijn maar dat het
erom gaat dat de code ook wordt nageleefd. De code is niet alleen bedoeld voor de medewerkers van het
landelijk bureau maar ook voor de vrijwilligers. De integriteitscode is een inspanningsverplichting.
Esther van Garderen geeft aan dat met het op schrift stellen van de integriteitscode de code meer gaat leven,
het maakt zaken bespreekbaar. CBF eist dat de Fietsersbond een integriteitscode heeft.
Met de code beoogt de Fietsersbond:
•
•
•

Gewenst gedrag te stimuleren;
Verinnerlijken en uitdragen van deze normen;
Geeft ons inzicht, maakt aanspreekbaar, basis voor onze processen en in ultimo in maatregelen.

In de code zijn de volgende afspraken vastgelegd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

We zijn eerlijk en transparant, we delen onze bezigheden en waarderen inbreng van anderen;
We nemen onze verantwoordelijkheid;
Iedereenmet een warm hart voor fietsen is welkom bij de Fietsersbond;
We luisteren naar elkaar;
We bespreken problemen tijd en geven elkaar daartoe te ruimte; 6.Ongewenste omgangsvormen,
(seksuele)intimidatie, pestgedrag en geweld zijn onacceptabel;
We zijn vrij om onze mening te uiten en doen dat respectvol en vragen actief de mening van mensen
die het woord niet ‘’vanzelf’’ krijgen;
We stellen ons ten dienste van het gezamenlijk belang van de Fietsersbond en stellen de fiets en het
belang van fietsen centraal in onze omgang met elkaar en anderen;
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Fouten maken mag en we durven elkaar daarop aan te spreken;
We komen onze afspraken na.

Er is een mailadres aangemaakt integriteit@fietsersbond.nl. Caroline Dekker is aangesteld tot
integriteitscoördinator. In het najaar zal een webinar voor de afdelingen worden gehouden. Esther van
Garderen vraagt de afdelingsbesturen met elkaar in gesprek te gaan over de integriteitscode. De
integriteitscoördinator is ook de vertrouwenspersoon.
Opmerkingen:
•
•
•

Verzocht wordt toe te voegen dat een klager ook hogerop moet kunnen gaan wanneer hij/zij het niet eens
is met de behandeling. Dit punt wordt verwerkt;
Hoor en wederhoor moet mogelijk zijn. Dit punt zal worden verwerkt;
De naam van coördinator is ontoereikend (voorgesteld wordt bewaker/hoeder integriteit).

Met 37 stemmen voor 2 onthoudingen wordt het geamendeerde voorstel integriteitscode en -beleid
vastgesteld.

11. Rondvraag en sluiting
Jan Laverman merkt op dat de campagnevideo aansluit bij de ergernissen die hij ervaart als fietser.
Peter Visser attendeert de leden er nogmaals op dat de controlecommissie zoekt naar nieuwe leden. Het
aanmeldformulier is hier te vinden: https://www.fietsersbond.nl/contact-en-ledenservice/
De heerKoster vraagt of er ontwikkelingen zijn te melden inzake het werven van jongeren. Franc Weerwind
geeft aan dat dit een punt van zorg en aandacht blijft. Ook de controlecommissie heeft hierop gereflecteerd.
Het betrekken van jong en oud is niet alleen een taak van het landelijk bureau maar ook van de afdelingen. De
Fietsersbond wil een afspiegeling zijn van de samenleving. Ingezet wordt om de vereniging diverser te maken.
Esther van Garderen vult aan dat dit een herkenbaar maar ook een taai punt is. Ook andere
vrijwilligersorganisaties hebben problemen met het betrekken van jongeren (veertig plussers). De Fietsersbond
heeft een voorstel ingediend bij de verschilmakers van het Oranjefonds voor een subsidie om een project te
draaien voor het werven van jongere vrijwilligers. De weder prestatie was om op basis van het onderzoek
andere verenigingen te ondersteunen. Helaas is gisteren vernomen dat het verzoek is afgewezen.
Franc Weerwind bedankt de aanwezigen en vindt het mooi om te zien hoe de bestuurders en de medewerkers
hun rol pakken tijdens deze digitale vergadering. Franc Weerwind bedankt de voorzitter voor de wijze waarop
hij de verenging heeft voorgezeten.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 11.55 uur.
De volgende ledenraad staat gepland op 27 november 2021

