
 

 

 

 

 

 

Gevraagde besluiten:  

Kan de Ledenraad instemmen met:  
1. Kennisnemen van het verslag van de Commissie Nieuwe Fietsersbond; 
2. Onder leiding van de nieuwe voorzitter van de Fietsersbond de herziening van de statuten en het huishoudelijk 

reglement ter hand te nemen na het zomerreces. Dit moet leiden tot een voorstel van het Algemeen Bestuur aan 
de Ledenraad, waarbij minimaal de volgende zaken worden meegenomen/mogelijk gemaakt: 

a. De noodzakelijke veranderingen om de statuten in lijn te brengen met de vereisten van de Wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen (WBTR); 

b. Statutair mogelijk te maken om niet geografisch afgebakende organen op te richten binnen de 
Fietsersbond om zo recht te doen aan een open vereniging en meer diversiteit, waarbij ook de resultaten 
van de pilots met twee thematische groepen zullen worden verwerkt; 

c. Om doorstroom te bevorderen de zittingstermijn voor bestuursleden van afdelingen en groepen vast te 
leggen op 2 keer 4 jaar (zoals dat al voor het Algemeen Bestuur geldt); 

d. Het huishoudelijk reglement en statuten zo te moderniseren, dat meer eigentijdse vergadervormen 
wordt ingericht en dat lossere organisatievormen voor afdelingen en groepen mogelijk zijn;  

e. En overige zaken die nodig zijn voor modernisering van de vereniging; 
f. Met inachtneming van de vier adviezen van de Commissie Nieuwe Fietsersbond hierover (zie toelichting 

beslispunt 4).  
3. Het Landelijk Bureau de opdracht te verstrekken de uitvoeringsagenda Nieuwe Fietsersbond ter hand te nemen 

en hierover ieder half jaar aan de ledenraad te rapporteren, meer specifiek de twee pilots met de Speedpedelec 
Groep en de Ligfietsvereniging NVHPV in 2022 af te ronden; 

4. De ledenraad voor te stellen de Commissie Nieuwe Fietsersbond -met dankzegging voor hun inspanningen- op te 
heffen.  

 
Inleiding 
De modernisering van de vereniging houdt de Fietsersbond al sinds 2018 bezig. En dat is vergelijkbaar met andere 
verenigingen, die een dergelijke transitie hebben doorgemaakt. Nadat in februari 2020 het voorstel voor een Fietsraad 
op basis van het rapport ‘Meer fietsers meer toekomst’ strandde in de Ledenraad, is het proces begin 2021 weer 
opgepakt met het instellen van de Commissie Nieuwe Fietsersbond onder leiding van Joost Schrage. Deze Commissie 
heeft haar verslag over de periode maart 2021-april 2022 opgeleverd onder de titel: Op weg naar de Nieuwe 
Fietsersbond.  
 
In de Commissie zijn goede en intensieve discussies gevoerd. In de commissie is consensus over de benodigde 
uitvoeringsagenda, die geen structuurwijzigingen behoeven. De aanbeveling is daarom om daar met het Landelijk 
Bureau en de vrijwilligers mee door te gaan. Over de vraag hoe de vereniging in de toekomst te organiseren is de 
Commissie Nieuwe Fietsersbond nog niet tot een advies gekomen.  
 
  

MEMO 

Aan: De Ledenraad  

Van: Het Algemeen Bestuur 

CC:  

Betreft: De Nieuwe Fietsersbond 

Datum: 1 juni 2022  

Bijlagen: 6B. Op weg naar De Nieuwe Fietsersbond – Verslag van de Commissie Nieuwe Fietsersbond  



Wél is de algemeen gedragen opvatting, dat thematisch georganiseerde groepen op enigerlei wijze een plek in de 
vereniging krijgen en dat zij welkom zijn. En is er uitzoekwerk gedaan wat er juridisch mogelijk is en welke 
inrichtingsmodellen andere verenigingen hanteren voor de zeggenschap van hun leden.  
 
Ook in het Algemeen Bestuur zijn hierover goede discussies gevoerd. Het standspunt van het Algemeen Bestuur over 
dit onderwerp luidt:   
 

Het AB neemt als uitgangspunt dat het statutair mogelijk wordt gemaakt dat een niet geografisch afgebakend orgaan 
kan worden opgericht binnen de Fietsersbond, daar maken we ruimte voor in de statuten. Dit doet recht aan meer 
diversiteit en een welkome en open vereniging.  

 
Toelichting op de besluitvorming 
 
 Ad 1 en 2- Verslag Commissie Nieuwe Fietsersbond 
Het verslag is een afronding van het werk van deze commissie. De commissie heeft een waardevol rapport 
opgeleverd. Voor de volgende fase adviseert de voorzitter van de commissie aan de ledenraad deze commissie op te 
heffen. Waar nodig kunnen werkgroepen ingesteld worden of andere werkvormen om leden te betrekken bij 
specifieke onderdelen van de uitvoeringsagenda. Voor het onderdeel inrichting van de vereniging is het Algemeen 
Bestuur aan zet. De nieuwe voorzitter zal gevraagd worden dit ter hand te nemen.  
 
Ad 3 – UitvoeringsagendaNieuwe Fietsersbond ter hand nemen 
De meeste zaken, die in het verslag als noodzakelijk zijn genoemd kunnen gewoon uitgevoerd worden, zonder dat 
daar besluitvorming nodig is. Reden om dit terug te leggen in de uitvoering. Gezien het belang van het onderwerp zal 
de uitvoeringsagenda op de agenda van AB en Ledenraad blijven. En er zullen ook nieuwe acties aan toegevoegd 
worden om de randvoorwaarden zoals gesteld in de opdracht te bereiken. Voor de volledige uitvoeringsagenda 
verwijzen wij naar bijlage B bij dit agendaonderwerp.  
 
Ad 4 – Herziening statuten en huishoudelijk reglement 
De herinrichting van de organisatievereniging is het sluitstuk van het proces, dus volgt uit de visie van het Algemeen 
Bestuur op de vereniging. Vanzelfsprekend met instemming van de leden, dus de vereniging zal ook hierin 
meegenomen moeten worden. Voorstel is dit onder leiding van de nieuwe voorzitter te starten in het najaar van 2022.  
 
De Commissie heeft hierover vier adviezen gegeven: 
1. Op termijn de statuten en het huishoudelijk reglement te moderniseren; 
2. Deze herziening van statuten en huishoudelijk reglement een uitvloeisel te laten zijn van de uitkomst van de pilots 

met thematische groepen; 
3. Het algemeen bestuur hiervoor een voorstel/model uit te laten werken, waarbij thematische vertegenwoordiging 

een plek in de verenigingsorganisatie krijgt naast vertegenwoordiging van geografische afdelingen; 
4. De commissie adviseert om hierbij uit te werken hoe de balans tussen geografische vertegenwoordiging geborgd 

wordt en dubbele vertegenwoordiging (via zowel themagroep als geografische vertegenwoordiging) voorkomen 
wordt. 
 

Deze zullen meegenomen worden als uitgangspunt bij het vervolgproces. Doel is om te komen tot een meer open en 
diverse vereniging.  
 


