
 

 

 

 

 

  

 

 
Gevraagd besluit: 
 
Kan de ledenraad instemmen met het voorgestelde Fietsplan 2023? 

 
Toelichting: 
Met trots presenteren wij ons Fietsplan 2023. Dit plan is tot stand gekomen na consultatie onder de 
vrijwilligers, onze medewerkers, uw bestuur en het Ministerie.  
 
We bouwen in dit plan voort op de successen van de afgelopen jaren en blijven de vrijwilliger een centrale 
plek geven in onze organisatie. Maar we leggen ook nieuwe focus, met name op die groep die op dit 
moment niet meer of nog niet kan fietsen; mensen met fietsarmoede. Deze armoede kan vele oorzaken 
hebben, zoals geen fiets hebben, angst om te fietsen of een fysieke dan wel mentale beperking. Om ook 
hen weer te laten fietsen zetten wij in op onder andere een congres over fietsarmoede, verhogen van het 
fietsbezit binnen het project Heel Holland Fietst, meer informatie over het aanschaffen van een 
aangepaste fiets zowel binnen ons project gericht op de Wmo als binnen de Fietsschool. Dit alles om nog 
meer mensen fietsgeluk te brengen. Het project Heel Holland Fietst hangt nog wel af van onze subsidie 
van het ministerie, waarover we nog in gesprek zijn. Datzelfde geldt voor Werken in Beweging en 
Beweegvriendelijke schoolomgeving, wat afhangt van subsidie van het ministerie van VWS. En 
vanzelfsprekend blijft onze basis nog steeds: opkomen voor fietsers: meer ruimte voor fietsers en veilige 
fietsvoorzieningen.  
 
Ook onze fondsenwervende activiteiten zetten wij in 2023 door. We zien dat wij sinds de inzet van het 
Great Fundraising traject de daling van de leden hebben kunnen stoppen en zelfs om kunnen draaien tot 
een groei. Al is het nog wel spannend met de onzekerheden door de oorlog en inflatie. Wij hopen dit vol 
te kunnen houden, daarbij ook ondersteund door de ledenvoordelen die wij via een aantal van onze 
vrienden kunnen bieden.   
 
Wij hopen dat u zich kunt vinden in onze keuzes. 
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