
 

Conceptverslag  Ledenraad 25 juni 2022 
 

Locatie:    Zwolle, De Nieuwe Buitensociëteit 

Aanwezig:   Erik Wagener (voorzitter)  

   70 deelnemers 

Bestuur:   Nico van Harten, William Nederpelt, Bertie Schonk, Joost Schrage,  

Bert Warmelink 

 

Landelijk Bureau:  Martijn van Es, Esther van Garderen, Ross Gorden, Sjoerd Nap, Patricia Rijkse, Mieke 

Veenbrink (notulist), Douwtje de Vries, Carmen Meijer, Karin Nauta, Monique 

Veltrop, Jaap Kamminga  

    

 

 

1. Opening en welkom  

Erik Wagener opent de vergadering met een woord van welkom.  

Edwin Koster heet namens de afdeling Zwolle de aanwezigen welkom. Het plein voor het station is 

omgetoverd tot een plein met veel fietsactiviteiten. Zwolle is fietsstad geweest en is benoemd tot 

wereldfietsstad. Vanmiddag komt de wethouder langs en dat is een mooie gelegenheid om ambities op het 

gebied van fietsen aan te kaarten.  

Bertie Schonk is waarnemend voorzitter van de Fietsersbond. Zij heet de aanwezigen welkom en bedankt de 

afdeling en de gemeente Zwolle dat zij als host willen optreden vandaag. Dit is de eerste fysieke vergadering 

sinds tweeënhalf jaar. In deze jaren is veel gebeurd. Saskia Kluit heeft zich teruggetrokken als directeur van de 

Fietsersbond. Esther van Garderen is aangesteld. Franc Weerwind is benoemd tot minister van 

rechtsbescherming en heeft daarmee zijn rol als voorzitter moeten opgeven. Ondanks de lockdown is het werk 

binnen de Fietsersbond doorgegaan. In de afgelopen jaren zijn ook vervelende dingen gebeurd. Zo is Jeroen 

Snijders Blok (vicevoorzitter van de Fietsersbond) vorig jaar onverwacht overleden. Bertie Schonk is vervolgens 

aangesteld als vicevoorzitter. Zij is sinds het vertrek van Franc Weerwind dit voorjaar ad interim-voorzitter. 

Inmiddels is er een nieuwe voorzitter gevonden in de persoon van Gilbert Isabella. Bertie Schonk heet hem in 

het bijzonder welkom. Bertie Schonk geeft aan dat het ledenaantal in de afgelopen jaren is gestegen. Over drie 

jaar bestaat de Fietsersbond 50 jaar en het AB wil dit groots vieren. Zij hoopt dat de Fietsersbond, nog meer 

dan nu, de organisatie is die staat voor fietsgeluk en fietsvrijheid voor iedereen die op de fiets stapt. Zij wenst 

de aanwezigen een succesvolle ochtend en een mooie dag.  
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2. Vaststellen agenda  

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

 

3. Goedkeuring notulen 27 november 2021 

Er zijn geen tekstuele op-/aanmerkingen ontvangen op de notulen.  

De notulen van de vergadering van 27 november 2021 worden in stemming gebracht.  

Bij acclamatie worden de notulen van de vergadering van 27 november 2021 vastgesteld. 

  

4. Benoeming nieuwe voorzitter door ledenraad 

Bert Warmelink was voorzitter van de selectiecommissie voor het werven van een nieuwe voorzitter.  De 

selectiecommissie draagt Gilbert Isabella voor als voorzitter van de Fietsersbond.  

Gilbert Isabella stelt zichzelf voor. Hij is 61 jaar en geboren op Curaçao. Op driejarige leeftijd is hij naar 

Nederland gekomen. Hij is opgegroeid in Zeist. Hij is met de fiets grootgebracht. Gilbert Isabella heeft als 

ambtenaar gewerkt in Utrecht en is een aantal jaar raadslid en ook wethouder geweest in Utrecht. Gilbert 

Isabella is op dit moment burgemeester van Houten. Deze gemeente heeft een fantastische infrastructuur 

voor fietsers en wandelaars.  

De Fietsersbond staat voor een prachtige uitdaging. Fietsen is niet alleen gezond maar is ook leuk. De fiets is 

een essentieel middel om je te verplaatsen. Het huidige kabinet heeft dit ook ingezien en heeft middelen 

beschikbaar gesteld om de fietsinfrastructuur aan te pakken. Gilbert Isabella gaat graag in gesprek over de 

positie van de Fietsersbond in de toekomst. Er staat een prachtig landelijk bureau. Hij wil zich samen met de 

vrijwilligers en de medewerkers inzetten om het belang van de Fietsersbond te versterken. De gemeenteraad 

van Houten steunt de voordracht.  

Melis Jan Gilde (afdeling Overijssel) vraagt of er op Curaçao veel wordt gefietst. Gilbert Isabella heeft drie jaar 

op Bonaire gewoond als Rijksvertegenwoordiger. Gilbert Isabella antwoordt dat het niet verstandig is om op 

de eilanden te fietsen. Op de eilanden kennen ze geen fietspaden en op Saba zijn er grote hoogteverschillen. 

Gilbert Isabella doet nagenoeg alles met de fiets en het OV.  

Saar Muller (Amsterdam) vraagt of er een pettenprobleem kan ontstaan door zijn rol als burgemeester van 

Houten en als voorzitter van de Fietsersbond. Gilbert Isabella verwacht van niet. Als burgemeester leer je om 

petten te scheiden en mocht er een suggestie zijn van belangenverstrengeling, dan weet hij ook hoe dit weer 

uit elkaar te houden.  
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Francine Dechesne (onderafdeling Eindhoven) vraagt wat de visie is van Gilbert Isabella op het bereiken en 

meenemen van jongere generaties bij de Fietsersbond en wat de visie is ten aanzien van de Light Electric 

Vehicles. Gilbert Isabella antwoordt dat de jonge fietsers belangrijk zijn voor de toekomst, alle fietsers moeten 

meegenomen worden. Het is belangrijk om kennis over te dragen en aandacht te blijven geven aan mobiliteit 

en gezondheid. De fietspaden zijn eigenlijk te smal gelet op alle ontwikkelingen in Nederland. Houten heeft 

een prachtig fietsnetwerk maar ook daar begint de fietsinfrastructuur te knellen. Er liggen uitdagingen zowel 

op landelijk, provinciaal als op gemeentelijk niveau. De ontwikkelingen gaan sneller dan de bestuurlijke 

besluitvorming en bestuurlijk moet een ‘been worden bijgetrokken’.  

Peter Visser vraagt in hoeverre bij de motivatie om voorzitter te worden heeft meegewogen om op termijn 

kabinetslid te worden (gelet op de twee vorige voorzitters van de Fietsersbond). Gilbert Isabella antwoordt: 

“geen enkele”. Hij verwacht niet dat de PvdA op korte termijn in een kabinet zitting krijgt. Gilbert Isabella geeft 

aan dat hij geniet van het burgemeesterschap.  

Erik Wagener brengt de benoeming in stemming. Bij acclamatie wordt Gilbert Isabella benoemd tot voorzitter 

van de Fietsersbond.  

Bertie Schonk feliciteert Gilbert Isabelle met zijn benoeming. Zij overhandigt hem de voorzittershamer.  

Gilbert Isabella bedankt Bertie Schonk. Hij geeft aan dat hij een voorzittershamer nooit gebruikt. Als iemand 

die moet gebruiken betekent het dat je moet overstemmen. Hij gaat ervan uit dat in het onderlinge gesprek er 

uit moet worden gekomen.   

Vertrek William Nederpelt en Nico van Harten na twee termijnen  

Bertie Schonk bedankt William Nederpelt en Nico van Harten voor hun inzet voor de Fietsersbond. William 

Nederpelt en Nico van Harten worden tot lid van verdienste benoemd.   

William Nederpelt en Nico van Harten bedanken de vrijwilligers en de medewerkers van het landelijk bureau.  

 

5. Jaarverslag en jaarrekening 2021 

Esther van Garderen geeft aan dat vorig jaar het Nationaal Toekomstbeeld Fiets op hoofdlijnen is vastgesteld. 

Zij had een wat zurige speech voorbereid ware het niet dat gisterenavond het kabinet een brief heeft gestuurd 

aan de Tweede Kamer over de woningbouwakkoorden tussen het rijk en de decentrale overheden.  De brief 

moet nog goed bestudeerd worden maar dit is een enorme opsteker. Er zitten verrassend grote bedragen in 

voor de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur, enige honderden miljoenen in ieder geval.  

Esther van Garderen geeft aan dat in 2021 samen met het Algemeen Dagblad de Fietstest is gedaan en er is 

een stappenplan voor het kopen van een e-bike opgesteld. Vierenhalf miljoen mensen hebben het resultaat 

gelezen. In 2021 is het aantal leden gegroeid met 1.400 (uitgangspunt was 1.000).  De Fietsersbond heeft de 

petitie ondertekend inzake de fiets in de trein. Tot groot plezier van de Fietsersbond heeft de NS het plan 
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ingetrokken. Deze actie heeft de Fietsersbond 145 nieuwe leden opgeleverd. De nieuwe fietsrouteplanner is 

gelanceerd. Deze is inmiddels twee miljoen keer gedownload. Esther van Garderen geeft aan dat Otwin van 

Wijk burgemeester is in Oude IJsselsteek en fanatiek handbiker is. Hij gaat binnen de VNG verder met het 

rapport ‘Fietsen met een beperking’ van de Fietsersbond. Esther van Garderen is trots wat in 2021 is bereikt.  

Naar aanleiding van een vraag van Henriëtte Jalink (afdeling Assen) legt Esther van Garderen uit dat bedrijven 

vriend kunnen worden van de Fietsersbond. Zij betalen jaarlijks een bepaald bedrag danwel leveren uren voor 

onderzoek (zoals Goudappel Coffeng).  

Esther van Garderen licht toe dat na de zomer er een paaltjesactie wordt gehouden. Een toolkit wordt 

ontwikkeld welke gebruikt kan worden door de afdelingen.   

Wim Bot geeft aan dat recent lokaal een succesvolle actie is gehouden. Er zijn 6.000 handtekeningen 

opgehaald om het pontje tussen Nieuwer ter Aar en Breukelen in de vaart te houden. Rijkswaterstaat 

overweegt deze pont uit de vaart te halen.  

Peter van Bekkum (Utrecht) merkt op dat de KPI voor versterking van de regionale en provinciale 

vertegenwoordiging niet meer terugkomt in het jaarverslag. Esther van Garderen geeft aan dat Caroline 

Dekker de actuele situatie heeft geïnventariseerd. In Zeeland en Flevoland wordt gestart met het heroprichten 

en het versterken van afdelingen. Het vraagstuk is niet van de agenda verdwenen maar krijgt juist veel 

aandacht.  

Sjoerd Nap presenteert de geconsolideerde jaarrekening (de cijfers van de vereniging en de stichting). Hij licht 

toe dat 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 135.000 terwijl begroot was een negatief resultaat 

van € 10.000. De medewerkers hebben een resultaat afhankelijke gratificatie uitgekeerd gekregen.  

Ten opzichte van begroot is er voor ongeveer € 500.000 meer inkomsten verkregen, deels van particulieren 

(giften), deels uit een nalatenschap maar ook door het stijgende ledenaantal. In de Corona-tijd zijn meer 

activiteiten binnen de stichting uitgevoerd dan vooraf was begroot. Er is een aantal nieuwe projecten 

binnengehaald. De extra baten bedragen € 170.000.  De totale lasten zijn met € 350.000 gestegen. Dit is direct 

toewijsbaar aan projecten (zoals de Fietsschool) en de stijging van de overhead (indirecte) kosten.  De 

indirecte lasten zijn gestegen onder andere door de uitkering van de eindejaarsgratificatie. In 2021 is 74% van 

de baten besteed aan de doelstellingen van de Fietsersbond. Het percentage is 1% lager dan voorgaand jaar 

maar dit komt omdat er meer geld is geïnvesteerd in fondsenwerving. De kosten bedragen 36% (over drie jaar 

moet dit percentage zijn gedaald volgens CBS naar 25%).  De fondsenwervingskosten drukken op de begroting 

maar het doel is op termijn meer geld te kunnen verwerven. De kosten voor beheer en administratie zijn 

gedaald. De continuïteitsreserve is op hetzelfde peil gebleven. Ieder jaar beziet het AB of het niveau moet 

worden gewijzigd. Door het wegvallen van een aantal medewerkers in vaste dienst zijn er medewerkers 

ingehuurd. Deze extra kosten worden gedekt uit de reserves. De kosten voor lokaal activisme zijn gelijk 
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gebleven. Dit geld is bedoeld voor activiteiten van de afdelingen die bijdragen aan de doelstellingen van de 

Fietsersbond. De Fietsersbond heeft in 2021 twee nalatenschappen toegezegd gekregen.  

Naar aanleiding van een vraag van Casper Langerak (Utrechts fietsoverleg) antwoordt Sjoerd Nap dat bij de 

toekenning van sommige nalatenschappen ook is bepaald aan welk doel het besteed moet worden. Wanneer 

dat niet zo is dan valt het bedrag in de bestemmingsreserve nalatenschappen. Bert Warmelink geeft aan dat 

nalatenschappen vallen onder de bijzondere baten. Deze worden niet begroot. In het AB wordt zorgvuldig 

nagedacht waaraan dit geld wordt besteed. Formeel is het geen bestemmingsreserve maar het AB wil 

inzichtelijk houden wat de werkelijke exploitatie is en wat valt onder baten.  

Casper Langerak (Utrechts fietsoverleg) constateert dat over 2021 een positief resultaat is behaald van  

€  135.000. Hij merkt op dat wanneer er geen nalatenschap was ontvangen van € 230.000 het resultaat 

negatief had geweest. Sjoerd Nap antwoordt dat dit correct is. Er zijn extra kosten gemaakt die zijn gedekt uit 

de reserves. Er is gekeken of de continuïteit van de Fietsersbond niet in gevaar komt met het doen van deze 

uitgaven.  

Melis Jan de Gilde (Overijssel) vraagt of de grote bedrijven in de fietsindustrie ook een bijdrage leveren aan de 

Fietsersbond. Esther van Garderen antwoordt dat Pon bedrijfslid is. Er worden gesprekken gevoerd met een 

aantal andere bedrijven.  

Advies controlecommissie  

Theo van Soest,  Jan Kelderman en Peter Visser vormen de controlecommissie. De jaarrekening wordt 

gecontroleerd door de accountant. De controlecommissie probeert vooral ‘achter de cijfers’ te kijken en ook of 

de Fietsersbond op de lange termijn op koers ligt. Het lukt de Fietsersbond steeds beter om meetbare doelen 

te formuleren en deze te behalen. Al een aantal jaar adviseert de controlecommissie om te kijken naar het 

verleden en deze informatie mee te nemen in de prognoses voor de komende jaren. De investeringen in 

fondsenwerving kunnen niet heel lang doorgaan anders ontstaat er financieel een probleem. De 

controlecommissie focust zich met name op de langere termijn en minder op ‘de waan van de dag’.  

Erik Wagener merkt op dat de controlecommissie een aantal beleidsmatige aanbevelingen heeft gedaan. Het  

landelijk bureau doet daar haar voordeel mee.  

Erik Wagener brengt de jaarrekening en het jaarverslag in stemming (van zowel de vereniging als de stichting). 

Met ruime meerderheid besluit de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast te stellen en decharge te 

verlenen aan het bestuur.  

Erik Wagener feliciteert en bedankt de penningmeester en het AB.   

 

6. Vanuit het landelijk bureau  
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Esther van Garderen licht toe dat er bijna 50.000 mensen de enquête over de fietsstad (inmiddels 

fietsgemeente) hebben ingevuld. De gemeente Schiermonnikoog is fietsgemeente geworden. Tijdens het 

Fietscongres in Enschede is de prijs uitgereikt.   

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is campagne gevoerd. Aan de nieuwe gemeenteraadsleden konden 

afdelingen een brief sturen met verkeersonveilige punten.  In het kabinetsakkoord werd, tot teleurstelling van 

iedereen, slechts vijf keer de fiets genoemd. Echter met de brief die gisteren is verstuurd door het kabinet 

blijkt er ineens geld vrijgemaakt te zijn. De druk op de fietspaden neemt toe. Onder andere door de 

verschillende gebruikers met verschillende snelheden op het fietspad. In de week dat Sander Dekker van de 

fiets werd getrokken is de Fietsersbond veelvuldig bezocht door landelijke media. Het aantal ongevallen per 

gerede fietskilometer valt mee maar sinds corona lijkt het of mensen minder tolerant zijn. Er wordt een 

campagne gestart ’samen op het fietspad’. Esther van Garderen probeert bij het ministerie een subsidie voor 

dit project binnen te halen. De registratie van fietsongevallen is niet goed. Veelal worden ongevallen met 

fietsers ten onrechte aangemerkt als eenzijdige fietsongevallen. VVN en het ministerie pleiten daarom voor 

een helmplicht terwijl dit volgens Esther van Garderen niet de oplossing is. Wim Bot geeft aan dat de ANWB en 

VVN niet voor een wettelijke plicht zijn tot het dragen van een fietshelm. Zij promoten het gebruik.  

Esther van Garderen vertelt dat Ernest van den Bent (programma geluk en gezondheid) recent afscheid heeft 

genomen. Ook is afscheid genomen van Michiel Slütter. Martijn van Es gaat binnenkort de Fietsersbond 

verlaten. Als programma coördinator geluk en gezondheid is Karlijn Janssen aangesteld en ook Eelco den Boer 

is recent in dienst getreden.  

In de afgelopen jaren is getracht om jongeren aan de Fietsersbond te binden, bijvoorbeeld door een 

jongerenafdeling op te richten. Tot op heden zonder resultaat. Daarom wordt actief ingezet op het inzetten 

van stagiaires. In het afgelopen trimester hebben er acht jongeren stage gelopen (zowel HBO, universitair als 

MBO).  

Esther van Garderen merkt op dat het eerste halfjaar 2022 positief is verlopen en hoopt op een mooi tweede 

halfjaar. 

Melis Jan Gilde (Overijssel) vraagt hoe de focus van wegbeheerders gelegd kan worden op de veiligheid en 

vraagt of het mogelijk is wethouders persoonlijk aansprakelijk te stellen wanneer zij geen actie ondernemen. 

Esther van Garderen geeft aan dat het niet mogelijk is een wethouder persoonlijk aansprakelijk te stellen, de 

gemeente als wegbeheerder kan aansprakelijk worden gesteld.  Als dit middel past bij de afdeling, dan kan het 

ingezet worden. Melis Jan Gilde geeft aan dat twee mensen die tegen een paaltje zijn gefietst een vergoeding 

hebben gekregen voor arbeidsongeschiktheid van de gemeente. Gilbert Isabella adviseert de afdelingen 

contact op te nemen met de gemeenteraadsleden. Zij zijn vaak gevoelig voor dit soort verhalen en kunnen dit 

bespreekbaar maken. 

Edwin Vos Koster merkt op dat het wegbeheer niet alleen een verantwoordelijkheid is van de gemeente. Ook 

Rijkswaterstaat en de provincie zijn verantwoordelijk. Hij vraagt of er in de opmaat naar de provinciale 
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verkiezingen hiervoor aandacht wordt gevraagd.  

Esther van Garderen merkt op dat slachtoffers gebruik kunnen maken van de (gratis) letselschadeadvocaten 

(Zoals Hofman Letselschade). Esther van Garderen is zelf voorstander van het in gesprek gaan met de 

gemeente.   

In 2023 wordt de actie elk kind een fiets opgestart. Deze actie wordt opgepakt samen met de ANWB.  

Kees Mourits (Friesland) merkt op dat de eerste fietsstadverkiezingen gebaseerd waren op het fietsbalans 

onderzoek. Voor de lokale lobby was deze informatie goed bruikbaar. De fietsstadverkiezing is nu gebaseerd 

op een enquête. Er worden ook door andere organisaties zoals de ANWB enquêtes gehouden en Kees Mourits 

stelt dat deze enquêtes aan inflatie onderhevig zijn. Hij vraagt waarom niet gezamenlijk een enquête wordt 

gehouden. Esther van Garderen moet hierover nadenken.  

Voortgang fondswerving  

Esther van Garderen licht toe dat vorig jaar het project fondsenwerving is gestart. In 2021 is een campagne 

gevoerd en zijn advertenties geplaatst. Dit jaar worden er meerdere kleine campagnes gehouden. Uit ervaring 

blijkt dat wanneer er goede inhoudelijke campagnes worden uitgezet hier ‘leads’ uit voortkomen en waarvan 

er vervolgens een aantal lid worden. Het aantal mensen dat de Fietsflits ontvangt is bijvoorbeeld gestegen van 

38.000 naar 60.000 en na ieder nummer komen er ongeveer 10 nieuwe leden bij.   

Het fietsen in Nederland is goed geregeld. Fondsenwerving is een zaak van de lange adem. Het aantal leden is 

gestegen. In 2022 is een campagne gehouden over de verkeersveiligheid rondom scholen en jonge gezinnen. 

Helaas geven deze jonge gezinnen geen prioriteit aan een lidmaatschap van de Fietsersbond.  

In 2022 is er € 90.000 geïnvesteerd in fondsenwerving. In het eerste kwartaal zijn er 13.500 leads, terwijl eind 

2021 het aantal leads 15.000 bedroeg. In 2020 steeg het aantal leden met 1.566, in 2021 met 2.373 en in het 

eerste kwartaal 2022 met 1.400. Helaas ontvangt de Fietsersbond in de afgelopen weken ook veel opzeggingen 

vanwege financiële redenen. Naast het lidmaatschap is er sinds kort ook de mogelijkheid om voor € 15 per jaar 

donateur te zijn.  

William Nederpelt merkt op dat de afdelingen ook kunnen proberen fondsen te werven.  

 

Memo hoofdlijnen fietsplan 2023  

Esther van Garderen geeft aan dat vorig jaar is besloten om in najaarsvergadering (november) de begroting en 

het plan voor het komende jaar vast te stellen en in de voorjaarsvergadering (juni) de hoofdlijnen voor het 

plan. Voor 2023 is de titel van het jaarplan ‘iedereen kan fietsen’. Dit is een veelomvattend thema: het gaat 

over kinderen die moeten kunnen fietsen maar ook over inclusie, vervoersarmoede, fietsinfrastructuur, etc. In 

2023 gaat de campagne ‘iedereen fiets’ lopen. Er zal ook gelobbyd gaan worden dat mensen vanuit de Wet 

maatschappelijke ondersteuning driewielers moeten kunnen krijgen (in plaats van een scootmobiel).  
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Maarten van der Waal (Oldenzaal) mist de activiteiten inzake de fietsschool. Esther van Garderen antwoordt 

dat de fietsschool valt onder inclusie. De Fietsersbond is afhankelijk van tenders en subsidies voor wat betreft 

de fietsschool. Geprobeerd wordt om de fietsschool te versterken en het aanbod te intensiveren. Maar 

wanneer de tender niet gewonnen wordt dan stopt het. Esther van Garderen is er trots op dat in het hele land 

doortraproutes worden gemaakt.  

Han van der Ploeg (Haarlemmermeer) vraagt wat gedaan wordt met de nieuwe cijfers uit de fietstelweken. 

Esther van Garderen geeft aan dat het fietstelweek een commercieel product is. Deze activiteiten zijn gestopt 

echter vorige week heeft het bedrijf dat deze tellingen uitvoert, contact opgenomen of de Fietsersbond weer 

wil participeren.  

Melis Jan Gilde (Overijssel) vraagt welke campagne succesvol is. Esther van Garderen antwoordt het project 

‘hinder op het fietspad’.  

Reijnoud de Haan (afdeling Bergen) vindt dat er te weinig aandacht is op papier voor belangenbehartiging. Hij 

vindt dat het handboek van CROW op de schop moet daar waar het gaat om voorrang voor fietsers op 

kruisingen. Reijnoud de Haan geeft aan dat in de kustprovincies de ecologen de fietsers uit de duinen willen 

weren. Hij vindt het van belang dat de Fietsersbond hiertegen in verweer komt. Esther van Garderen 

antwoordt dat het bestaansrecht van de Fietsersbond gelegen is in de belangenbehartiging. Alle activiteiten 

staan in het teken van het opkomen voor de fietsbelangen. Er worden diverse instrumenten ingezet zoals 

allianties, meepraten, etc. VrijwilligersNet wordt herschreven zodat de afdelingen producten krijgen om de 

belangenbehartiging uit te voeren. Iedere twee weken wordt Schakeltje verstuurd, ook als input voor de 

belangenbehartigingsactiviteiten.  

Edwin Koster (Zwolle) vindt de verbinding tussen de afdelingen belangrijk. Het ledenblad gaat soms te veel 

over acties die in de afdelingen plaatsvinden en niet over bijvoorbeeld de doorfietsroutes (regionale actie).  

Esther van Garderen antwoordt dat Caroline Dekker start met een programma om de afdelingen te laten 

samenwerken. Esther van Garderen roept de aanwezigen op om actief te gaan samenwerken en roept de 

grotere afdelingen op de kleinere afdelingen te ‘adopteren’.  

Erik Wagener brengt de hoofdlijnen voor het fietsplan 2023 in stemming. Met één stem tegen en de rest voor 

wordt het plan aangenomen.  

 

7. Voortgang commissie Nieuwe Fietsersbond  

Joost Schrage, voorzitter van de commissie Nieuwe Fietsersbond, geeft aan dat de commissie gaat over het 

verleden en over de toekomst van de Fietsersbond. In de afgelopen anderhalf uur is onder andere gesproken 

over het bestaansrecht van de Fietsersbond. In de commissie is gesproken of er iets moet veranderen aan de 

doelstellingen van de Fietsersbond. De wereld verandert snel, de fiets wordt een steeds groter onderdeel van 

de mobile maatschappij. Het is druk op het fietspad, er zijn veel nieuwkomers op het fietspad zoals de 
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flitsbezorgers. Het aantal discussie inzake de fiets zal naar verwachting toenemen (wel of geen helmplicht, wie 

heeft een positie op het fietspad, etc.). Hij vraagt zich af waarom het de boeren lukt om het land plat te leggen 

maar de Fietsersbond in een zaaltje discussie voert. Joost Schrage toont een foto van een demonstratie van 

fietsers op het Museumplein in Amsterdam in de jaren 80. Steeds meer nieuwkomers zoals de elektrische 

fietsers, de speedpedelecers, de flitsbezorgers, etc. eisen een plek op het fietspad. Enerzijds is het goed nieuws 

dat steeds meer mensen op de fiets stappen maar het vergt ook discussie. De Fietsersbond moet opkomen 

voor alle leden van de fietsfamilie. De Fietsersbond mag meer zichtbaar en strijdbaar zijn.  

De commissie Nieuwe Fietsersbond heeft stappen gezet. De opgeleverde rapportage is een tussenrapport. 

Joost Schrage denkt dat met de adviezen van de commissie stappen kunnen worden gezet. Concrete 

resultaten zijn het organiseren van het fietsfestival, de samenwerking tussen de kleinere en de grotere 

afdelingen, etc. Bertie Schonk geeft aan dat gedurende het proces er ook meer helderheid is gekomen over de 

verschillende organisatorische structuren/governance. Het is aan het AB om hierover een besluit te nemen.  

Joost Schrage bedankt alle leden van de commissie en de medewerkers van het landelijk bureau voor hun 

inbreng en inzet. De commissie Nieuwe Fietsersbond draagt de taken over aan het AB.  

Saar Muller geeft aan dat zij zitting heeft gehad in de commissie. Bij de commissie waren in de afgelopen 

periode ook bestuursleden betrokken. Zij stelt dat het goed is dat de commissie wordt opgeheven en dat het 

aan het landelijk bestuur is om het vervolgproces op te pakken.  

Jan Laverman (Rotterdam en regio) vraagt zich af of nieuwe leden ook vrijwilliger worden. Hij adviseert om, 

wanneer er een besluit voorligt voor aanpassing van de verenigingsstructuur, de diverse opties voor te leggen 

aan de Ledenraad. Joost Schrage antwoordt dat er in Nederland 17 miljoen fietsers zijn. Vrijwilligers hoeven 

niet altijd lid te zijn van de vereniging. Het moet vrijblijvender worden, op een andere manier.  

Opgemerkt wordt (en dit punt wordt door meerdere aanwezigen ondersteund) dat voorgesteld wordt om het 

voorzitterschap te beperken tot acht jaar. Gevreesd wordt dat er dan er dan veel afdelingen zonder voorzitter 

komen te zitten. Veel mensen willen wel eenmalig iets doen voor de vereniging maar niet langjarig verbonden 

zijn.  

Willem-Frederik Metzelaar (voorzitter Rotterdam en regio) adviseert om mensen die in de politiek willen te 

benaderen. De Fietsersbond is een goede leerschool om later politiek actief te worden.  

Jan Laverman stelt voor om de Vogelvrij Fietser ook te sturen aan de leden van de bakfietsclub. Hij stelt dat 

een nieuwe cultuur gemaakt moet worden door erover te communiceren bijvoorbeeld met de jongeren. Joost 

Schrage antwoordt dat de wereld in een hoog tempo verandert. Er valt nog veel werk te doen. 

Erik Wagener brengt het voorstel in stemming namelijk dat het bestuur verder gaat met de aanbevelingen 

onder andere voor het aanpassen van de statuten en het huishoudelijk reglement en het uitvoering geven aan 

de uitvoeringsagenda.  
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De vergadering neemt het voorstel aan (er zijn geen onthoudingen en tegenstemmers).  

De vergadering verleent decharge aan de commissie.  Erik Wagener bedankt de commissie voor hun inzet.  

 

8. Leden van verdienste  

De vergadering benoemt Frans van Schoot en Agnes Otten tot leden van verdienste. Frans is niet aanwezig en 

zal op een later moment het beeldje overhandigd krijgen.  

 

9. Rondvraag  

Verzocht wordt om de afdelingen vooraf te informeren over bijvoorbeeld door het landelijk bureau 

geïnitieerde activiteiten of dat een bedrijf wordt benoemd tot fietsvriendelijk bedrijf.  

Melis Jan Gilde heeft de nota over het fietsplan 2023 gelezen. Hij verzoekt bij de uitwerking aandacht te geven 

aan fietsverkeersveiligheid en vervoersarmoede in het buitengebied. Esther van Garderen zegt toe deze 

punten mee te nemen. De nota die voorligt is de kadernota. De uitwerking volgt.   

Gevraagd wordt wat de toegevoegde waarde is van een deelname aan een internationaal congres door 

medewerkers van de Fietsersbond. Wim Bot antwoordt dat de Fietsersbond deelneemt aan de Velo City 

congressen met name om kennis uit te wisselen. Tijdens het laatste congres heeft de Fietsersbond een 

presentatie gegeven over fietsen met een beperking. Melis Jan Gilde merkt op dat Nederland een fietscultuur 

heeft maar stelt dat in een aantal andere landen de wetgeving fietsvriendelijker is.  

Edwin Koster (Zwolle)  meldt dat het festival erg gezellig is en loopt als een trein. Hij hoopt dat volgend jaar in 

een andere stad het fietsfestival kan worden georganiseerd.  

Jan Kelderman (Arnhem) verzoekt de Fietsersbond een lobby in te zetten om de oplaadkabels voor elektrische 

auto’s op een andere plek dan de zijkant van de auto te ontwerpen. De kabels zitten nu vaak aan de zijde waar 

fietsers langsrijden.  

De afdeling Rotterdam heeft recent een delegatie ontvangen uit Slowakije. Dit bezoek is op verzoek van het 

ministerie van Binnenlandse zaken tot stand gekomen. Wanneer de Fietsersbond samenwerkt met de 

ministeries dan kunnen ook de verdiensten op het gebied van fietsen en fietsveiligheid worden getoond.  

 

10. Afscheid Franc Weerdwind  

Met woorden van dank wordt afscheid genomen van Franc Weerwind als voorzitter van de Fietsersbond.  
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11. Sluiting  

Erik Wagener sluit de vergadering. 

 

Data Ledenraad  

26 november 2022 

3 juni 2023  

 


