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1. Inleiding en achtergrond  

1.1 Historie voor instelling Commissie Nieuwe Fietsersbond 

In 2018 is gestart met het toekomsttraject van de vereniging. Daartoe is eerst de Fietsvisie 2040 opgesteld, die 
in 2019 door de ledenraad is vastgesteld. De volgende stap is de vereniging en het Landelijk Bureau daarmee in 
lijn te brengen, zodat vereniging en organisatie zich richten op de doelstellingen van de Fietsvisie.  In 2018 zijn 
daartoe ook Fietscafés gehouden, waar de behoeften van leden en vrijwilligers zijn opgehaald.  
 
In de Fietsvisie is opgenomen, dat de Fietsersbond een inclusieve vereniging wil zijn (‘iedereen is welkom’) en 
dat we er als vereniging voor alle typen fietsers zijn (de Fietsfamilie). De Commissie Toekomst heeft in 
opdracht van de vereniging samen met bureau Wissenraet en Van Spaendock onderzoek gedaan en een 
concept plan geschreven ‘Meer fietsers, meer toekomst’ dat tot doel heeft de vereniging te moderniseren.  
 
Het conceptplan gaat in op zowel de vereniging als de werkorganisatie (het Landelijk Bureau) en heeft 
daarvoor een uitvoeringsagenda opgesteld. Voor de vereniging is o.a. ingezet op het vervangen van onze 
ledenraad voor een zogenaamde Fietsraad met regionale vertegenwoordigers namens afdelingen en 
vertegenwoordigers van thematische groepen. Ook werden in het rapport verbetervoorstellen voor het 
Landelijk Bureau gedaan. Hiervan is de uitvoering ter hand genomen.  
 
Op de Ledenraad van 1 februari 2020 is het rapport en de instelling van een Fietsraad besproken. Er is geen 
besluit genomen en het bestuur heeft het rapport en het proces van democratisering en vernieuwing terug 
genomen.  
 

1.2 Van Commissie Toekomst naar Commissie Nieuwe Fietsersbond  

Op de ledenraad van 2 februari 2021 is een procesvoorstel vastgesteld voor een doorstart van de vernieuwing 
van de vereniging. Daarop is een uitvraag gedaan aan leden om deel te nemen aan de commissie. De volgende 
leden hebben geparticipeerd in de commissie: 

• Ello Weits, afdeling Ede namens middelgrote/kleine afdelingen 

• Saar Muller, afdeling Amsterdam, namens grote afdelingen 

• Peter van Bekkum, afdeling Utrecht/UFO vanuit achtergrond bestuurlijke/verenigingszaken 

• Roel van Dijk namens Ligfietsvereniging NVHPV 

• Martin de Vries namens de Speedpedelec Groep 

• Thomas Hood namens de routeplanners 
Voorzitter is Joost Schrage, ondersteund door Esther van Garderen (secretaris) en Douwtje de Vries 
(projectleider). 
 
Vervolgens heeft de Commissie Nieuwe Fietsersbond gezamenlijk een opdracht geformuleerd, die is 
bekrachtigd op de ledenraad van juni 2021.  
 
In 2021 zijn vanuit het algemeen bestuur  Bertie Schonk en Sandor Hermens aangesloten om te adviseren over 
governance en andere juridische vraagstukken.  
 
De commissie is in 2021 en 2022 in totaal 8 keer bijeengekomen en op de ledenraden van november 2021 en 
februari 2022 heeft de voorzitter twee keer een mondelinge presentatie gegeven over de voortgang van de 
commissie.  
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2 De opdracht van de Commissie Fietsersbond  

2.1 Probleemanalyse 

In het memo zoals vastgesteld op de ledenraad van 6 februari 2020 is aangegeven wat er bereikt 
moet worden met dit proces: 
 
Kort samengevat willen we met dit moderniserings- en democratiseringsproces een oplossing bieden 
voor de volgende ontwikkelingen en problemen: 
1. De vereniging vergrijst; 
2. We hebben moeite een jongere generatie (<45 jaar) te betrekken en te binden; 
3. Veel actieve vrijwilligers voelen zich binnen de huidige structuur van de Fietsersbond niet goed 

vertegenwoordigd; 
4. Met de Fietsvisie 2040 is vastgesteld dat wij voor álle fietsers zijn en dat iedereen welkom is en 

de organisatie van de vereniging (inclusief de statuten) past daar in zijn huidige vorm niet bij; 
5. Leden/vertegenwoordigers van de fietsfamilie als ligfietsers, speedpedelecers, cargo bikers en 

driewielers geven aan meer met de Fietsersbond samen te willen werken;  
6. Het vrijwilligersmodel is aan herijking toe, steeds meer mensen willen graag ad hoc betrokken 

zijn op deelonderwerpen, maar geen ‘vast’ bestuurslid of vrijwilliger zijn; 
7. Afdelingen waar in festivalachtige vormen met andere organisaties activiteiten plaats vinden, 

zijn succesvol, net als afdelingen, die een regionaal netwerk vormen. Samenwerking in lossere 
verbanden past in deze tijd.  
 

Bij de opdrachtformulering waren er twee opgaven, die niet langer relevant zijn, namelijk dalend 
ledental (het ledental stijgt inmiddels van minder dan 30.000 in 2019 naar 32.000 nu) en de 
onduidelijke positie die de Fietsersbond inneemt in relatie tot andere organisaties: die positie is 
inmiddels helder in de mobiliteitswereld. Wel is onze ‘’branding’’ buiten de mobiliteitswereld 
onvoldoende, maar daarvoor is dit vernieuwingsproces niet het aangewezen proces. Daartoe start in 
2023 een project om onze merkkwaliteit te versterken.   

2.2 Eindbeeld, doelstellingen en opdracht 

2.2.1 Eindbeeld 

De commissie heeft bij de start een stip op de horizon geplaatst als ambitie om te bereiken met dit 
proces:  
 
In 2025 bestaat de Fietsersbond 50 jaar. De Fietsersbond is dan dé vertegenwoordiger van alle 
fietsers in Nederland. Een zichtbare en strijdbare vereniging met grote impact. Met vrijwilligers die 
lokaal, regionaal en landelijk actief zijn. Met 50.000 leden, die zich in de Vereniging gehoord en thuis 
voelen. 
 

2.2.2 Wat willen we daarmee bereiken?  

Vervolgens is gezamenlijk vastgesteld wat er nodig is om bij dit eindbeeld te komen en dit is 

bekrachtigd in de ledenraad van 19 juni 2021: 
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1. Alle leden en vrijwilligers van de Fietsersbond zijn duidelijk vertegenwoordigd in de vereniging. 
2. Alle leden en vrijwilligers van de Fietsersbond voelen zich verbonden met hun vereniging. 
3. Er is meer zicht op en aandacht voor leden. 
4. Er is meer zichtbare invloed van leden dan nu. 
5. Nieuwe leden worden actiever verwelkomd en betrokken. 
6. Het vrijwilligersmodel sluit beter aan bij de huidige maatschappij, waardoor de vereniging 

toegankelijker is 
7. en het makkelijker voor vrijwilligers (leden en niet-leden) wordt zich in te zetten (nieuwe en 

andere taken, kortlopende projecten). 
8. Vrijwilligers (leden en niet-leden) zetten hun betrokkenheid en deskundigheid in om de 

doelstellingen van de Fietsersbond te bereiken op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 
9. Vrijwilligers worden gefaciliteerd met (onder andere scholing) bij het uitvoeren van hun 

activiteiten. 
10. Kennis wordt beter ontsloten. 
11. Vrijwilligers weten elkaar beter te vinden en zoeken elkaar actief op. 
 

2.2.3 De opdracht aan de commissie 

De opdracht aan de commissie was als volgt geformuleerd:   
 
Beantwoord de volgende twee vragen: 

A. Hoe moet de Fietsersbond zich organiseren om de stip op de horizon te bereiken over vijf 
jaar en welke cultuur past daarbij? 

B. Wat is de uitvoeringsagenda om tot deze nieuwe organisatievorm en –cultuur te komen en 
de bovengenoemde elf randvoorwaarden te vervullen? 
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3 Vraag A - Benodigde organisatie en cultuur  

Over de organisatievorm is veel gesproken in de commissie. Daartoe is ook onderzoek gedaan wat er 
mogelijk is in het verenigingsrecht (Burgerlijk Wetboek). De conclusie van dit onderzoek is, dat er 
veel mogelijk is om de vereniging en ledeninvloed anders vorm te geven. De adviseurs governance 
vanuit het bestuur hebben hiervoor een aantal modellen uitgewerkt.  
 
Er is brede consensus, dat we een vereniging zijn voor álle fietsers en dat deze zich allen welkom en 
thuis moeten voelen en een plek binnen onze vereniging mogen als zij dat willen. Over de wijze 
waarop alle leden van de fietsfamilie zich het best vertegenwoordigd kunnen voelen en welke 
organisatievorm daarbij hoort en hoe dit in de statuten en huishoudelijk reglement vast te leggen is 
nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Ook zoeken niet alle fietsfamilieleden dezelfde 
vertegenwoordiging en/of samenwerking in en met de vereniging, bijvoorbeeld: 

• De ligfietsers zijn reeds een eigen bloeiende vereniging, maar zijn op zoek naar meer 
samenwerking tussen beide verenigingen om zo elkaar te versterken; 

• De speedpedelecers willen graag toe naar een model waarbij ze een niet-geografische afdeling 
zijn met dezelfde status als een geografisch afgebakende afdeling; 

• De groep driewielfietsers heeft op dit moment behoefte aan informatie en samenwerking, maar 
niet aan een geformaliseerde status.  
Naast de fietsfamilieleden zijn er ook fietsrouteplanners en fietsdocenten. De routeplanners zijn 
een zeer diverse groep vrijwilligers en hun behoeften voor hun vrijwilligerswerk wordt nog in 
kaart gebracht. Dat geldt ook voor de fietsdocenten.  

 
Advies van de commissie is om: 
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.   
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4 Vraag B - Uitvoeringsagenda  

Op de ledenraad van 27 november 2021 heeft de voorzitter een tussenstand mondeling toegelicht. 
Vervolgens zijn er acht acties geformuleerd, die het Algemeen Bestuur op 12 december 2021 heeft 
vastgesteld die nodig zijn om de ambities in 2025 te verwezenlijken. Die zijn met de Commissie 
Nieuwe Fietsersbond besproken en dat is vervolgens ingedikt tot zeven door samenvoeging van een 
actie 1: 
 
1. Stimuleren van het samenwerken van afdelingen die nu vrijwilligers tekortkomen en het 

versterken van regionale samenwerking.  
2. Starten met Groepen die niet geografisch maar thematisch zijn georiënteerd. Deze nieuwe 

Groepen krijgen, evenals nieuwe Fietsfamilieleden, inhoudelijke ondersteuning en aandacht van 
het Landelijk Bureau. In 2022 voeren we een aantal pilots om te verkennen hoe geografische en 
thematisch georiënteerde afdelingen/groepen zich tot elkaar (kunnen gaan) verhouden. 
Vervolgens komt daar de vraag uit voort welke besturing en financiering daarbij past.  

3. Oudere en ervaren vrijwilligers stimuleren om zich te verbinden met jongere en nieuwe 
vrijwilligers, zodat hun kennis wordt gedeeld en daarmee continuïteit gewaarborgd.  

4. Het takenpakket van vrijwilligers meer divers maken met kortdurende klussen naast lobbyen en 
focus op infrastructuur. Activiteiten stimuleren die nieuwe vrijwilligers aantrekken.  

5. Het landelijk bureau zorgt voor producten waarmee vrijwilligers, groepen en afdelingen 
zelfstandig en effectief kunnen lobbyen, campagne voeren of evenementen organiseren. 

6. Eenmaal per jaar organiseren we een ledendag waar ook niet-leden welkom zijn te beginnen 
met het Fietsfestival in juni 2022.  

7. Gedurende de looptijd van het project ‘Op weg naar NFB 2025’ organiseren we digitale 
ledenraadplegingen. 

 
Een uitvoeringsagenda is een dynamisch geheel, waar acties afgevoerd en toegevoegd kunnen 
worden. Dat maakt dat we kunnen bijsturen in de koers om de stip op de horizon te halen. 
Hieronder lichten wij toe wat de stand van zaken is, wat wij hiermee willen bereiken en wat het 
vervolg na de zomer van 2022  is.  

4.1.1 Regionale versterking, samenwerking en sterkere afdelingsoverstijgende vertegenwoordiging  

Stand van zaken 
Het landelijk bureau heeft een plan van aanpak geschreven om de versterking op regionaal niveau 
vorm te geven. Doel is om meer invloed te hebben op het beleid op de schaal van provincies en 
vervoerregio’s, waar steeds meer beleid wordt gemaakt voor de fiets en waar de middelen zijn om 
te investeren in (regionale) fietsroutes. Hiermee versterken we onze lobbyslagkracht op regionaal 
niveau. Dit jaar is gestart met drie provincies: Flevoland, Overijssel en Zeeland.  
 
Daarnaast is er het onderwerp stimuleren van samenwerking tussen kleine en grote afdelingen, 
zodat de kleinere afdelingen meer slagkracht krijgen en ondersteund worden door grotere 
afdelingen in hun regio. En waar mogelijk ontlasting van bestuurstaken door die samen te voegen tot 
een afdelingsoverstijgend bestuur, dit gebeurt overigens al in meerdere afdelingen.  
 

                                                                 

1 In de laatste bijeenkomst van de commissie zijn twee acties samengevoegd, omdat er bij nader 
inzien teveel samenhang was. Dit betreft de pilots met thematisch georganiseerde groepen.  
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Deze onderwerpen gaan deels samen op. Dit jaar ligt de focus op het eerste deel. In 2023 voeren we 
het tweede deel uit en gaan we aan de slag met samenwerking tussen afdelingen. Het Utrechtse 
model is daarin een inspirerend voorbeeld.  
 
Wat willen we hiermee bereiken?  
Met het onderdeel regionale versterking van de vertegenwoordiging dragen we bij aan doelstelling 
8: ‘’Vrijwilligers (leden en niet-leden) zetten hun betrokkenheid en deskundigheid in om de 
doelstellingen van de Fietsersbond te bereiken op lokaal, regionaal en landelijk niveau’’. 
Met het onderdeel samenwerking tussen afdelingen dragen we zowel bij aan doelstelling 8 als aan 
11:  ‘’Vrijwilligers weten elkaar beter te vinden en zoeken elkaar actief op’’.  
 
Vervolg 
Advies is hier in 2022 en 2023 veel tijd en aandacht aan te geven en afdelingen actief uit te nodigen 
en te stimuleren om samen te werken.  

4.1.2 Thematische groepen naast geografisch georiënteerde groepen (afdelingen) 

Stand van zaken 
We werken op dit moment met twee groepen om te verkennen hoe deze een plek binnen de 
vereniging danwel meer samenwerken met onze vereniging en hoe deze meer betrokken kunnen 
worden in de advisering op regionaal niveau: 

• Met de Speedpedelec Groep werkt het landelijk bureau verder uit hoe de speedpedelecers een 
plek in de vereniging krijgen. Het eindbeeld voor deze groep is wat hen betreft te komen tot een 
thematisch georganiseerde afdeling. Daartoe moeten de statuten gewijzigd worden. In de 
volgende ledenraad zal het bestuur hiervoor een voorstel aan de leden doen. Het vraagstuk van 
thematische en geografische afdelingen naast elkaar en de vertegenwoordiging in de ledenraad 
ligt nog op tafel.  

• De ligfietsers hebben een eigen vereniging. We gaan in gesprek over meer samenwerking tussen 
de verenigingen. Het is de verwachting dat de ligfietsers hun eigen vereniging houden.      

• Overige groepen vrijwilligers/fietsfamilieleden zijn routeplanners, driewielers, fietsdocenten en 
cargo bikers. Daar zijn nog geen initiatieven voor opgestart.   

 
Wat willen we hiermee bereiken?  
Doelstelling 1: ‘’Alle leden en vrijwilligers van de Fietsersbond zijn duidelijk vertegenwoordigd in de 
vereniging’’. 
 
Vervolg 
Dit is de belangrijkste doelstelling van dit proces. Dit gaat over beantwoording van vraag A: de 
benodigde organisatie van de vereniging. De commissie adviseert het bestuur om met een voorstel 
voor de inrichting van de vereniging te komen die recht doet aan de vertegenwoordiging van alle 
vrijwilligers en leden. Dit vraagstuk is in deze fase met deze commissie nog niet beantwoord.  

4.1.3 Stimuleren van- en behouden nieuwe vrijwilligers in bestaande afdelingen 

Stand van zaken 
Vanuit het landelijk bureau zijn op dit onderwerp veel acties gestart: 

• Veel actieve vrijwilligers doen het werk al lang en vinden het lastig nieuwe vrijwilligers aan te 
trekken. Via de Fietsstadverkiezingen en via enquêtes zijn veel nieuwe vrijwilligers geworven: de 
praktijk leert, dat juist de actievere afdelingen deze middelen inzetten. We bereiken daarmee 
niet alle afdelingen. Het Landelijk Bureau heeft een expert vrijwilligerswerk ingehuurd. Er komen 
adviezen en webinars voor afdelingen om nieuwe vrijwilligers te verwelkomen en vervolgens te 
behouden.  
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• Er zijn nieuwe afdelingen opgestart en begeleid door vrijwilligersmanagement.  

• Het CRM systeem wordt zodanig aangepast, dat afdelingen op de hoogte worden gehouden als 
er nieuwe leden in hun gebied zijn, zodat zij deze actief kunnen verwelkomen.  

• Dit blijft echter een continu aandachtspunt en de inzet blijft onverminderd op dit onderwerp.  
 
Wat willen we ermee bereiken? 
Hiermee willen we bijdragen aan de doelstellingen 5.”nieuwe leden worden actiever verwelkomd en 
betrokken’’.  
 
Vervolg 
Dit onderwerp blijft onverminderd grote aandacht en inzet vragen en vraagt ook nog aanvullende 
inzet om de volgende doelstellingen te bereiken en hier aanvullende acties op te zetten. De 
commissie geeft ter overweging mee, dat bij een statutenwijziging het maximaal aantal 
zittingstermijnen voor bestuursleden (net als voor het Landelijk Bestuur) wordt gemaximeerd op 2 
maal 4 jaar, zodat ruimte ontstaat voor nieuwe vrijwilligers om actief te worden.  
 

4.1.4 Diverser takenpakket en activiteiten 

Stand van zaken 

• Steeds meer vrijwilligers willen zich wel inzetten, maar niet structureel en geen lid worden van 
een bestuur. Als we dir kunnen bereiken door actie 3 zullen er ook minder vrijwilligers nodig zijn 
voor bestuurstaken.  

• Het bestuur heeft een notitie opgesteld, waarin de beleidslijn is vastgesteld, dat vrijwilligers, die 
geen lid zijn van harte welkom zijn in de vereniging voor activiteiten. Voor een standpunt 
richting overheden (inspraak, beleid) is het wel nodig, dat het een lid van de Fietsersbond is.  

• Afdelingen en landelijk bureau organiseren meer activiteiten, zoals het maken van 
doortraproutes, het organiseren van schoolprojecten (middelbare en lagere scholen). Maar het 
kan meer en diverser. De afdeling Zwolle participeert in het Fietsfestival (eenmalig) en de 
afdeling Amersfoort participeert in het Keistad Fietsfestival (continu). Maar het kan meer en 
diverser. 

 
Wat willen we hiermee bereiken?  
Doelstelling 6 en 7: ‘Het vrijwilligersmodel sluit beter aan bij de huidige maatschappij, waardoor de 
vereniging toegankelijker is’ en het makkelijker voor vrijwilligers (leden en niet-leden) wordt zich in 
te zetten (nieuwe en andere taken, kortlopende projecten). 
 
Vervolg  
De commissie adviseert hier actief te stimuleren door het landelijk bureau én om ook diversere 
activiteiten te organiseren, hetzij zelf, hetzij door afdelingen te laten organiseren. Denk dan ook aan 
excursies en bezoeken aan andere afdelingen.  
 

4.1.5 Producten voor lobby en activiteiten vanuit het landelijk bureau 

Stand van zaken 
Hier is door het landelijk bureau in 2021 en 2022 fors in geïnvesteerd. Er is een handreiking 30 
kilometer/uur opgesteld, we hebben een campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gehouden, 
webinars gegeven, een cursus verkeerskunde ingekocht voor vrijwilligers en verkiezingsdebatten 
georganiseerd. 
 
Wat willen we hiermee bereiken?  
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Doelstelling 9: ‘’Vrijwilligers worden gefaciliteerd met (onder andere scholing) bij het uitvoeren van 
hun activiteiten.  
 
Vervolg 
Dit is één van de kernactiviteiten van het landelijk bureau en advies is dit als regulier werk met 
prioriteit te beschouwen en van de uitvoeringsagenda af te voeren.  
 

4.1.6 Fietsfestival in plaats van ledendag 

Stand van zaken 
Dit jaar is het eerste Fietsfestival. We hopen op een feestelijke dag, waar fietsers bedankt worden en 
het fietsen gevierd. En daardoor meer bezoekers van de ledendag.  
 
Wat willen we hiermee bereiken? 
Doelstelling 2: Alle leden en vrijwilligers van de Fietsersbond voelen zich verbonden met hun 
vereniging.  
Doelstelling 3. Er is meer zicht op en aandacht voor leden.  
 
Vervolg 
Dit is besloten op de ledenraad en is regulier werk geworden. Dit onderwerp is daarmee geen 
onderdeel van de uitvoeringsagenda meer.  

4.1.7 Digitale raadplegingen 

Stand van zaken 
Eerder hebben we een digitale raadpleging gehouden over de positie van de speedpedelec in de 
Fietsersbond. Waarna op de ledenraad ons standpunt bekrachtigd is. In het najaar van 2022 houden 
we een ledenraadpleging over fietshelmen. Dit zal zowel gaan over informatie verstrekken, 
stimulering als plicht. De uitkomsten van deze ledenraadpleging zullen we verwerken in een 
standpunt van de Fietsersbond op de ledenraad van februari 2023. We zullen de raadplegingen ieder 
jaar gaan uitvoeren. Indien het onderwerp zich daar inhoudelijk voor leent, zal op basis van het 
resultaat van deze brede ledenraadpleging een standpunt van de Fietsersbond op de ledenraad 
vastgesteld worden. Voor het onderwerp ‘fietshelmen’ is dat het voornemen voor de ledenraad van 
juni 2023.  
 
Wat willen we hiermee bereiken?  
Hiermee dragen we bij aan doelstelling 4: ‘’Er is meer zichtbare invloed van leden dan nu’’.  
 
Vervolg 
Als de ledenraadpleging succesvol leidt tot een vastgesteld formeel standpunt over dit onderwerp 
op de ledenraad 2023 kan het van de uitvoeringsagenda afgevoerd worden, omdat het regulier werk 
is geworden.  
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5 Vervolg naar 2025 

De Commissie Nieuwe Fietsersbond heeft fundamentele discussies gevoerd over wat er nodig is voor 
de vereniging. Deels doorbouwend op het rapport ‘Meer fietsers meer toekomst’ en de resultaten 
van de Fietscafés in 2018.  
 
De commissie adviseert: 

• de uitvoeringsagenda onverminderd door te zetten en ook in 2023 te werken aan de 
doelstellingen en hierover te rapporteren aan de Ledenraad;  

• op basis van de uitkomst met de pilots te komen tot een voorstel vanuit het Algemeen Bestuur 
voor een nieuwe inrichting van de vereniging inclusief actiepunt 2 over thematische afdelingen 
en hiervoor besluiten aan de ledenraad voor te leggen; 

• De commissie op te heffen en door te gaan met werkgroepen en andere passende werkvormen 
als fietscafés, toegespitst op de betreffende onderwerpen.  

 
 


