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1. Opening en welkom  
De voorzitter, Koen Baart, opent de vergadering. Hij is vicevoorzitter van het presidium. Erik Wagener, de 
voorzitter van het presidium, is in het buitenland en kan daarom deze vergadering niet voorzitten. 
 
Gilbert Isabella heet de aanwezigen welkom bij de ledenraad in Utrecht. Hij bedankt Koen Baart dat hij als 
voorzitter wil optreden. Het is voor Gilbert Isabella de eerste Ledenraad. Hij is de eerste voorzitter die kan 
zeggen dat er ruim € 1 miljard beschikbaar is gesteld door de rijksoverheid voor de fiets. De afspraken die zijn 
gemaakt met het rijk, de provincies en de lokale overheden zijn mede te danken aan de inzet van de 
vrijwilligers. Er is veel gelobbyd. Hij hoopt dat de vrijwilligers zich nog lang blijven inzetten, samen met het 
landelijk bureau. De Fiets heeft de wind mee. De Fietsersbond zal zich moeten blijven inzetten om dat vast te 
houden en resultaat te blijven boeken. Er is een informatieblad opgesteld met de resultaten. Het 
informatieblad ligt op de tafels en kan iedereen meenemen.  
Voor 2023 is het thema fietsvrijheid voor iedereen. Het inclusief fietsen staat hoog op de agenda van de 
Fietsersbond ongeacht of iemand een fiets kan betalen of een beperking heeft.  
 
Gilbert Isabella is sinds een halfjaar voorzitter. Hij heeft een aantal afdelingen bezocht. Hij heeft het 
voornemen om ook in 2023 een aantal afdelingen te bezoeken en vraagt de afdelingen om hem uit te nodigen. 
Hij is blij met de inzet van de vrijwilligers. De vrijwilligers maken het verschil op lokaal niveau.  
Hij geeft aan dat een ledenpeiling is gehouden over de helmplicht. Er hebben 8.000 van de 32.000 leden 
gereageerd. Hij vindt dit fantastisch. Dat betekent dat onze leden zich zeer betrokken voelen bij de vereniging. 
Vandaag wordt met elkaar hierover gesproken. Hij hoopt dat er een lijn uitkomt waar de Fietsersbond voor 
staat.  
 
Vaststelling agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Goedkeuring notulen 25 juni 2022  
Jan Laverman (Rotterdam en omstreken) merkt op dat tijdens de vergadering in juni is gesproken over het 
beschikbaar komen van extra financiële middelen (miljoenen) voor de fiets. Hij vraagt hoe dit bedrag zich 



verhoudt tot wat in de MIRT is toegekend. Wim Bot antwoordt dat in de zomer € 380 miljoen is toegekend. Het 
bedrag van in totaal bijna 1 miljard is inclusief dat bedrag. Los daarvan is er € 6 miljoen per jaar uitgetrokken 
voor de fiets in het MIRT.  
 
Er zijn geen reacties ontvangen op de notulen.  
 
Opgemerkt wordt dat degene die de vergaderstukken op schrift hebben ontvangen de stukken pas een paar 
dagen voor de vergadering hebben ontvangen. Voor hen was het niet mogelijk om te reageren voor de 
gevraagde termijn.  
 
De notulen van de vergadering van 25 juni 2022 worden vastgesteld.  
 
3. Wijziging statuten  
Saar Muller (Amsterdam) geeft aan dat de afdeling Amsterdam zich kan vinden in het voorstel voor digitaal 
vergaderen en digitaal stemmen. Zij is verbaasd over artikel 12 lid 8 waarin gesteld wordt dat voorafgaande 
aan de vergadering gestemd kan worden. Zij verzoekt dit artikel te schrappen omdat hier nooit over is 
gesproken, de implicaties zijn onvoldoende duidelijk. De afdeling Amsterdam dient een amendement in waarin 
zij het bestuur vraagt artikel 12 lid 8 te schrappen.  
 
Peter Rumler stelt het op prijs om twee keer per jaar fysiek bijeen te komen.  Esther van Garderen antwoordt 
dat de voorjaarsvergadering gekoppeld wordt aan het Fietsfestival. De najaarsvergadering in november zal 
digitaal worden gehouden. Vooral afdelingen die niet centraal in het land zijn gevestigd stellen een digitale 
vergadering op prijs.  
 
Verzocht wordt om een geplande datum niet kort voor de daadwerkelijke vergaderdatum alsnog te wijzigen 
(zoals afgelopen voorjaar is gebeurd). 
Esther van Garderen antwoordt dat de gemeente Zwolle eerder had toegezegd om een vergunning af te geven 
voor het fietsfestival op 3 juni 2022 maar opeens bleek dat er op die dag ook een marathon werd gelopen en 
de Fietsersbond geen vergunning zou krijgen. Dat heeft ertoe geleid dat de vergadering alsnog is verzet.  
 
Arie Stichter (Ede) stelt het op prijs om de ledenraad in een hybride vorm mogelijk te maken.  
Esther van Garderen neemt het verzoek in beraad en zegt toe dat in de Ledenraad van 3 juni hierop terug 
gekomen wordt.  
 
Peter van Doremalen (Den Bosch) heeft moeite met het digitaliseren van vergaderingen. Hij wil ervoor waken 
dat de wereld verder digitaliseert en dat er geen mogelijkheid is voor het menselijke contact. Wanneer mensen 
niet meer met elkaar verbonden zijn, dan laten zij elkaar los.  
 
Henk Ligtenberg (Oosterhout) is eveneens tegenstander van het digitaal vergaderen. Hij pleit ervoor om 
jaarlijks twee fysieke ledenraden te houden.   
 
Pepijn Wortelboer (Zuidoost Brabant) denkt dat door de vergaderingen digitaal aan te bieden er meer 
afdelingen zullen deelnemen. Hij denkt dat het goed mogelijk is om digitaal te stemmen. Daarnaast moeten er 
ook informele momenten zijn waar leden elkaar kunnen spreken.  
  
Edwin Koster (Zwolle) onderschrijft het pleidooi voor intermenselijk verbindingen. Hij stelt echter dat het 
afwikkelen van technische zaken digitaal moeten kunnen worden afgewikkeld.   
 



William Nederpelt (Drechtsteden) stelt voor het fysieke contact in de regio’s te verstevigen (en het niet te 
beperken tot de ledenraad).  
 
Mike Melis (Leiden) vindt dat er alleen gestemd kan worden tijdens de vergadering. Tijdens de vergadering 
wordt informatie uitgewisseld en deze informatie kan van invloed zijn op het stemgedrag.  
 
Een aanwezige merkt op dat er ook gewerkt kan worden met het afgeven van machtigingen voor het stemmen.  
 
Esther van Garderen geeft aan dat de wijziging in artikel 12 lid 8 door de notaris als een technisch 
noodzakelijke aanpassing is aangeduid. Daarom is verder geen verduidelijking gegeven.  
 
Gilbert Isabella is voorstander van fysiek contact. Hij ondersteunt de oproep van William Nederpelt om ook op 
regionaal niveau contact te hebben.  De voorgestelde statutenwijziging maakt het digitaal vergaderen mogelijk. 
Hij stelt voor dat het Algemeen Bestuur de opmerkingen die zijn gemaakt bespreekt.  
 
Naar aanleiding van een vraag van Jan Laverman (Rotterdam en omgeving) antwoordt Esther van Garderen dat 
in de voorgestelde wijzigingen een aantal technische issues worden oplost en een aantal punten komt voort uit 
de Wet Bestuur en Toezicht (WBTR).  
 
De voorzitter brengt het amendement inzake het schrappen van artikel 12 lid 8 in stemming. De vergadering 
neemt het amendement unaniem aan.  
 
De voorzitter brengt vervolgens de wijziging van de statuten in stemming (waarin artikel 12 lid 8 is geschrapt). 
De vergadering neemt, met één stem tegen, de statutenwijziging aan.  
 

4. Begroting en contributie 2023  
Sjoerd Nap is binnen de Fietsersbond verantwoordelijk voor de financiën en de bedrijfsvoering. Hij licht toe dat 
in de voorliggende begroting zowel de begroting van de stichting als de vereniging is opgenomen (een 
geconsolideerde begroting). De begroting is opgesteld conform het format van de jaarrekening van het CBF. 
Het CBF is de organisatie die toezicht houdt op de erkende goede doelen in Nederland.  
Sjoerd Nap licht toe dat ten opzichte van de begroting 2022 er € 40.000 meer is begroot aan baten. Deze 
verhoging is een gevolg van hogere contributie-inkomsten. Bert Warmelink zal het voorstel tot verhoging van 
de contributie zo meteen toelichten.  
De baten bij ‘bedrijven’ is op nul gezet. Het gaat hier om de inkomsten van de vrienden van de Fietsersbond. 
De baten worden nu verantwoord onder ‘fondsenwervende activiteiten’. De Fietsersbond verwacht in 2023  
€ 40.000 meer binnen te halen dan was begroot in 2022.  
Als gevolg van een verhoging van de personeelslasten zullen deze kosten met € 100.000 stijgen. Er is een 
salarisverhoging doorgevoerd per 1 september 2022 van 3% en op de planning staat een salarisverhoging van 
2% per 1 januari 2023. Naast de stijging van de personeelslasten stijgen ook andere lasten.  
 
Het CBF stelt dat een minimaal percentage 70% moet worden besteed aan de primaire doelstelling van de 
verening. Bij de Fietsersbond wordt 79% van de inkomsten besteed aan de doelstelling. 
 
In de begroting 2023 is uitgegaan van een negatief operationeel resultaat van € 170.000. De Fietsersbond heeft 
een aantal reserves en voorgesteld wordt om hier bedragen van op te nemen. € 100.000 wordt gehaald uit de 
reserve nalatenschappen. Over 2022 is ongeveer € 100.000 aan legaten ontvangen. € 25.000 wordt gehaald uit 
de reserve lokaal activisme. Dit ‘potje’ is bedoeld voor het toekennen van extra budget aan afdelingen. Het 
bedrag wordt besteed aan het organiseren van het Fietsfestival op 3 juni 2023. Gezocht wordt nog naar 
sponsoren voor het Fietsfestival. Mogelijk hoeft er dan minder geld uit de reserves te worden onttrokken.  



Voor het afdekken van de kosten voor het CRM-systeem wordt € 25.000 gehaald uit de reserve 
innovatieprojecten vereniging. In 2021 en 2022 is er een donatiecampagne gehouden. In 2022 is het geld van 
2021 besteed aan de campagne veiligheid. Er is nog ongeveer € 10.000 over van het opgehaalde bedrag uit 
2021. In 2022 is er € 40.000 opgehaald. Het totaalbedrag van € 50.000 wordt in 2023 gebruikt voor de 
campagne fietsen met een beperking. In 2023 zal er wederom een donatiecampagne starten.  
Na de inzet van de reserves is er een negatief resultaat voor 2023 begroot van € 17.000 negatief. De 
verwachting is dat er voldoende financiële middelen zijn uit het vrij besteedbare vermogen om dit tekort aan te 
vullen.  
 
Sjoerd Nap toont een overzicht van de reserves per 1 januari 2023 en per 1 januari 2024. Er is een continuïteits-
reserve van € 415.000. Ieder jaar wordt gekeken of dit bedrag voldoende is om tegenslagen op te vangen.  
 
Sjoerd Nap geeft aan dat de begroting een momentopname is. Na het opstellen van de begroting is een 
opdracht toegekend door de provincie Gelderland voor de Fietsschool en met het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat vindt overleg plaats over het ophogen van de toegekende subsidie van € 600.000. Wanneer er 
extra subsidie wordt toegekend dan betekent dit dat het geconsolideerde operationele resultaat wordt 
verhoogd en dat er minder geld hoeft te worden onttrokken aan de reserves.  
 
Bert Warmelink licht toe dat de organisatie te maken heeft met stijgende lasten, zoals de personeelslasten. De 
contributie is in de afgelopen vier jaar niet aangepast en voorgesteld wordt om de baten en lasten in evenwicht 
te houden, de contributie te verhogen van € 30 naar € 33. De AOW en ook de pensioenen stijgen. In de 
begroting is uitgegaan van een stijging van het aantal leden.  
 
Florrie de Pater (Amsterdam) vraagt om bij de presentatie van de begroting ook een overzicht te ontvangen 
van de reserves. Zij vraagt hoeveel er is gereserveerd voor het 50-jarig jubileum van de Fietsersbond.  
Sjoerd Nap antwoordt dat het Algemeen bestuur bij het afronden van de jaarrekening een besluit neemt over 
het creëren van een potje voor het organiseren van het jubileum.  
 
Peter van Bekkum (Utrecht) geeft aan dat de afdeling Utrecht tegen een stijging van de contributie is. Zij 
verwachten een aanzienlijk aantal opzeggingen wanneer de contributielasten zullen stijgen. De afdeling denkt 
dat de ingeschatte € 40.000 aan extra inkomsten niet zal worden gerealiseerd. Peter van Bekkum stelt voor om 
de leden te vragen of zij een extra donatie willen doen.  
 
Edwin Koster (Zwolle) vraagt hoe het bestuur denkt de € 50.000 op te kunnen halen. Hij vraagt hoe de leden 
worden gemotiveerd om lid te blijven. Hij deelt het gevoel van de afdeling Utrecht.  
 
René Rood (Haarlem) vertelt dat vroeger het contributiebedrag was gekoppeld aan de hoogte van iemands 
inkomen. Hij pleit ervoor om de contributie niet te wijzigen. Hij stelt voor om de sterkste schouders de 
zwaarste lasten te laten dragen. Hij wil op een andere manier komen tot extra inkomsten voor de Fietsersbond.  
 
Saar Muller (Amsterdam) is bevreesd dat over drie jaar er geen reserves meer zijn. Zij maakt zich zorgen over 
de begroting. Zij mist een uitsplitsing in de begroting van de vereniging en de stichting. Zij vindt het lastig om 
de voorliggende begroting goed te keuren.  
 
Rowdy Boeyink (Haagse regio) vraagt hoeveel leden de Fietsersbond telt en hoeveel er € 30 aan contributie 
betalen.  
 
Wiebe Boonstra (Delft) haakt aan bij een opmerking van Bert Warmelink over de stijging van de AOW en het 
pensioen. Hij geeft aan dat deze verhogingen brutobedragen zijn en de voorgestelde contributieverhoging is 
10% netto.  



 
Bert Warmelink antwoordt dat de vereniging ongeveer 32.000 leden telt. Ongeveer 18.000 leden betalen € 30 
aan contributie.  
Bert Warmelink licht toe dat in de begroting is uitgegaan van 2% opzeggingen. Geanalyseerd is hoeveel leden 
hebben opgezegd toen de contributie is verhoogd in het verleden (1%) en dit percentage is verdubbeld. Bert 
Warmelink geeft aan dat het gaat om een inschatting.  
Het is niet mogelijk om de contributie te baseren op het inkomen van een lid. De Fietsersbond heeft (en krijgt 
ook geen inzicht) in de inkomens van de leden. De Fietsersbond probeert jaarlijks extra geld op te halen. Dit 
geld wordt vermeld onder ‘donatiecampagne’. Het is ook van belang dat de baten stijgen met de lasten en 
daarom wordt een contributieverhoging voorgesteld. Bert Warmelink stelt dat wanneer de ledenraad besluit 
de contributie niet te verhogen, de vergadering ook moet aangeven welke activiteiten niet meer uitgevoerd 
moeten worden. Het is van belang dat de financiële huishouding gezond blijft.  
 
Gevraagd wordt of er ook een ledengroei is voorzien.  
Esther van Garderen antwoordt dat in 2020 is gestart met ‘the great fundraising’. Tussen 2015 en 2021 nam 
het aantal leden af. Sinds Esther van Garderen in dienst is getreden, is het aantal leden gestegen van 29.000 
naar 32.000. De gemiddelde bijdrage per lid is ook gestegen. Maar door de recessie zeggen leden ook op.   
Het aantal lezers van de nieuwsbrief is in de afgelopen jaren gestegen van 40.00 naar 80.000. Lezers van de 
nieuwsbrief worden lid van de Fietsersbond. Ook via de routeplanner worden er mensen lid van de 
Fietsersbond. 
 
Saar Muller vraagt of er ook voor de komende jaren een verlies wordt verwacht.  
Sjoerd Nap antwoordt dat het resultaat van de vereniging naar verwachting in 2022 op nul uitkomt (wel met 
inzet van bepaalde reserves). Het negatieve resultaat is een operationeel resultaat. De stichting zal met een 
negatief resultaat het jaar afsluiten. Het bestuur zoekt naar oplossingen.  
Esther van Garderen geeft aan dat de vereniging en de stichting 2023 niet zullen afsluiten met een verlies 
doordat er bedragen worden onttrokken aan de reserves. De begroting is conservatief opgesteld. Esther van 
Garderen verwacht dat de toegekende subsidie van € 600.000 door het ministerie van I&W wordt verhoogd 
naar € 1 miljoen. De staatssecretaris heeft de voorliggende begroting goedgekeurd.  
In een begroting kan geen rekening worden gehouden met een bedrag aan nalatenschappen. Wanneer er een 
nalatenschap wordt toegekend wordt deze opgenomen in de reserves en in de begroting wordt vervolgens een 
bedrag onttrokken aan deze reserve.  
Esther van Garderen zegt toe bij de bespreking van de jaarrekening in de voorjaarsvergadering de ledenraad 
inzicht te geven in het verloop van de reserves. Zij zegt veder toe naast de geconsolideerde begroting ook de 
begroting voor de stichting en de vereniging toe te voegen.  
 
Een lid van de afdeling Leiden wil inzage in het verloop van de reserves. Het een aantal jaar putten uit de 
reserves is veelal geen probleem maar dat kan niet over meerdere jaren plaatsvinden.  
Bert Warmelink antwoordt dat de Fietsersbond een aantal bestemmingsreserves heeft die zijn bestemd voor 
een bepaald doel en het geld is opzij gezet. Het geld voor de donatiecampagne wordt in een bepaald jaar 
opgehaald en besteed in het volgende jaar.  
De hoogte van de continuïteitsreserve wordt ieder jaar bepaald op basis van de risico’s die zich kunnen 
voordoen.  
 
Ivo Smit (Renkum) geeft aan dat hij lid is van de vereniging. De aanwezige leden hebben niets te zeggen over de 
activiteiten van de stichting. 
De voorzitter geeft aan dat het bestuur heeft toegezegd in het vervolg de twee begrotingen separaat aan te 
leveren.  
 



Een aanwezige merkt op (noot LB: niet meer te achterhalen)  dat de Fietsersbond een ANBI-status heeft . Dat 
betekent dat leden belastingvrij kunnen schenken. Hij is bereid een artikel te schrijven voor de Vogelvrij Fietser 
waarin hij uitleg geeft over hoe dit te regelen.  
 
René Rood (Haarlem) merkt op dat het voorstel tot verhoging van de contributie integraal onderdeel is van de 
begroting. Wanneer hij voor de begroting stemt, dan stemt hij ook voor de begroting. Hij wil de 
contributieverhoging niet goedkeuren en stelt voor dat het bestuur de leden verzoekt naar draagkracht bij te 
dragen aan de Fietsersbond.  
 
Peter van Bekkum (Utrecht) stelt voor de contributie niet te verhogen en het bestuur de opdracht te geven een 
andere dekking te zoeken voor het tekort van € 40.000 vanwege het niet verhogen van de contributie. De 
ruimte wordt geboden om dit bedrag in te teren op de reserves.  
 
Het voorstel van de afdeling Utrecht wordt in stemming gebracht.  
 
De vergadering neemt de gewijzigde begroting aan.  
 

5. Fietsplan 2023  
Esther van Garderen licht toe dat zij in gesprek is met de staatssecretaris over het verhogen van het budget. De 
subsidiebedragen zijn in de afgelopen jaren onvoldoende geïndexeerd. Op dit moment ontvangt de 
Fietsersbond jaarlijks ongeveer € 612.000. Zij verwacht dat het bedrag wordt opgehoogd naar een bedrag 
tussen de € 750.000 en € 1 miljoen.  
 
Het leidende thema voor 2023 is fietsvrijheid voor iedereen (iedereen heeft recht om te fietsen, of je het goed 
hebt, een beperking hebt of iets anders). Dat betekent ook dat ouderen langer kunnen fietsen. Sinds vorig jaar 
is er voor gekozen het beleid en de communicatie en fondsenwerving meer met elkaar in lijn te brengen. Er 
wordt ingezet op het programma doortrappen. Mensen krijgen voorlichtingen over op- en afstappen, er 
worden spiegels uitgedeeld en er worden driewiel ontdekkingsdagen georganiseerd. In de coronatijd, toen er 
geen fietslessen meer gegeven mochten worden,  zijn er doortraproutes ontwikkeld. De mensen fietsen nog 
steeds met elkaar.  
In Nederland heeft één op de negen kinderen geen fiets wegens gebrek aan geld. Wanneer er extra subsidie 
door het ministerie wordt toegekend dan zal een programma starten voor het inzamelen en opknappen van 
fietsen.  
De afdeling Utrecht heeft een het programma ‘heel Overvecht fietst’ ontwikkeld. Zij zamelen fietsen in en 
knappen deze op. Mensen met een U-pas kunnen voor € 30 een fiets kopen. Ook mensen met een beperking 
ondervinden teveel hindernissen. De Fietsersbond beziet of voor deze groep de belangenbehartiging kan 
worden verbeterd. Met de groep Speedpedelecers is afgesproken dat zij in 2023 zich aansluiten bij de 
Fietsersbond. Gesprekken worden ook gevoerd met de groep driewielfietsers.  
De Fietsersbond probeert op verschillende manieren de leden te betrekken zoals door het houden van de 
ledenraad maar ook door het organiseren van een fietsfestival of door het houden van een enquête.  
In 2023 vinden de provinciale statenverkiezingen plaats. Ingezet wordt op het ontwikkelen van een landelijk 
netwerk aan doorfietsroutes. De provincies zijn aan zet. Het landelijk bureau zal de afdelingen ondersteunen 
door het aanbieden van producten. Ook worden er webinars georganiseerd waarin uitleg wordt gegeven over 
het beïnvloeden tijdens de provinciale statenverkiezingen. Esther van Garderen biedt aan aanwezig te zijn bij 
eventuele verkiezingsdebatten die worden georganiseerd.  
 
René Rood (Haarlem) vindt het een prima plan. Hij merkt op dat de discussie bij hem in de afdeling zich 
toespitst op het instellen van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Hij heeft behoefte aan 



ondersteuning van het landelijk bureau. Hij wil met de invoering van 30 km/uur de snelle ‘fietsers’ van het 
fietspad weren. Hij stelt voor van dit onderwerp een landelijk speerpunt te maken. 
Esther van Garderen antwoordt dat onder het programma leefbaarheid en veiligheid ook het programma 30 
km/uur binnen de bebouwde kom valt. Zij geeft aan dat wanneer er extra financiële middelen van het 
ministerie komen, er één FTE wordt aangesteld voor het ondersteunen van de vrijwilligers. Er is op dit moment 
een werkstudent voor 16 uur per week aangesteld, Timo Potse die afdelingen ondersteunt. Er komt ook extra 
capaciteit voor verkeerskundige ondersteuning.  Het ondersteunen van afdelingen/het verbeteren van de 
infrastructuur valt onder het regulier werk van het landelijk bureau.  
 
Erwin Koster (Zwolle) spreekt zijn complimenten uit over het jaarplan. Hij merkt op dat de doorfietsroutes 
grenzen van provincies overschrijden. Hij pleit er voor om bij het IPO aan te dringen op een samenwerking 
tussen de verschillende organisaties om te komen tot landelijke doorfietsroutes.  
Esther van Garderen geeft aan dat het landelijk bureau bij de lobby kan ondersteunen.  
 
Peter van Bekkum (Utrecht) geeft aan dat de afdeling Utrecht inzet op het verbreden van de fietspaden (ten 
koste van de automobilist). De tweewielers die op een of andere manier op spierkracht zich voortbewegen 
hebben een plek op het fietspad.  
Esther van Garderen geeft aan dat elke lokale situatie anders is en maatwerk vraagt. Zij adviseert de afdelingen 
te doen dat wat bij de betreffende stad of dorp past. Het landelijk bureau kan gevraagd worden voor advies. De 
fietsvisie gaat in op de hoofdlijnen van het beleid.  
 
Gevraagd wordt waar in 2023 de landelijke lobby zich op zal richten. 
Esther van Garderen antwoordt dat er een LEV-kader wordt ontwikkeld.  
 
Reijnoud de Haan (Bergen)  merkt op dat er krachten zijn die het recreatief fietsen in natuurgebieden willen 
beperken. Hij vraagt of hiervoor aandacht is bij het landelijk bureau. 
Esther van Garderen geeft aan dat dit valt onder regulier werk. In het fietsplan is met name ingegaan wat 
thematisch wordt gedaan in een jaar. Wanneer een afdeling inhoudelijke vragen heeft dan kan dit per mail 
gestuurd worden naar teamvrijwilligers@fietsersbond.nl en wij verdelen het dan per onderwerp onder het 
team beleid.  
 
Een lid van de afdeling Leiden vindt dat het onderwerp veiligheid te beperkt aan de orde komt in het fietsplan. 
De snelheidsverschillen worden alsmaar groter, de voertuigen worden zwaarder en geluidlozer. De auto-
industrie is bezig om aan elektrische auto’s geluid toe te voegen. Het is wenselijk dat ook e-scooters geluid 
maken. 
Esther van Garderen antwoordt dat zij deelnemer is van het directeurenoverleg LEV-kader. Zij zit ook in de 
veiligheidscoalitie. Het ministerie heeft € 50 miljoen extra geld gelabeld voor het verbeteren van de 
fietsveiligheid.  
 
Met één stem tegen neemt de ledenraad het Fietsplan 2023 aan.  
 
6. Ledenpeiling fietshelm 
Jaap Kamminga presenteert de uitkomsten van de peiling inzake de fietshelm. Vanuit de media, de overheden 
en de leden komen er steeds meer vragen binnen bij de Fietsersbond over het thema fietshelm. De 
Fietsersbond staat op dit moment op het standpunt dat de Fietsersbond tegen het dragen van een fietshelm is 
in het reguliere verkeer. Het dragen van een fietshelm moet een persoonlijke keuze zijn. Als je meer fietst, dan 
is het advies om een helm te dragen. De Fietsersbond adviseert over de kwaliteit van de fietshelmen en hoe 
een fietshelm gedragen moet worden. De ledenpeiling is uitgevoerd om te checken of het standpunt van de 
Fietsersbond wordt gedragen door de leden.  



 
De online vragenlijst heeft ongeveer drie weken opengestaan. Circa 15.000 mensen hebben de vragenlijst 
ingevuld (waarvan ruim 8.000 leden). De groep leden van 65 plus heeft met name gereageerd. De niet leden 
waren zelfs nog iets ouder. De nieuwsbrief wordt veel gelezen. De leden bezitten gemiddeld twee fietsen, de 
niet leden anderhalve fiets. De leden hebben een stads- en een toerfiets. De niet-leden hebben met name een 
e-bike (ongeveer 43% van de leden heeft een e-bike).  
 
Uit de enquête blijkt dat 85% van de leden vindt dat de keuze voor het dragen van een helm een persoonlijke 
keuze is. 80% van de leden is tegen een verplichtstelling voor het dragen van een helm. Ook de niet leden zijn 
tegen een helmplicht. Ongeveer 50% van de leden vindt dat de Fietsersbond zich actief moet verzetten tegen 
een helmplicht.  
79% van de leden en 79% van de niet-leden vindt dat de helmplicht wel ingesteld moet worden voor kinderen. 
64% van de leden vindt dat de helmplicht ingesteld moet worden voor 65-plussers. Het dragen van een helm 
voor rijders van een e-bike wordt aanbevolen. 
 
Binnenkort komt een uitgebreid verslag op de website te staan van de peiling over de helmplicht.  
  
Conclusies ledenpeiling 
• De ledenpeiling is zeer geslaagd, 8.000 van de 32.000 leden hebben gereageerd;  
• Er is geen draagvlak voor een helmplicht; 
• Wel voor een advies maar dan niet voor henzelf, maar voor ouderen, voor e-bikers en voor kinderen.  
 
Gesprekstafels ledenpeiling fietshelm  
Alle aanwezigen verdelen zich over een aantal tafels waar het gesprek wordt gevoerd over helmplicht.  
 
Esther van Garderen presenteert een aantal voor haar opvallende punten, die op de tafels waren geschreven:  
• Het standpunt als je meer gaat fietsen dan zet je een helm op, vinden mensen een mooi standpunt; 
• Een helm is een onderbuikgevoel onderwerp;  
• De helmen die wij in Nederland gebruiken zijn gemaakt voor wielrenners en zijn niet geschikt voor 

langzame fietsers;   
• Tot 10 jaar verplichten, jong geleerd is oud gedaan; 
• Geen betutteling!!! 
• Tot 10 jaar plus e-bike verplicht; 
• Wij moeten staan voor veilige openbare ruimte voor langzame fietsers; 
• Adviseren over een helm is een hellende vlak over een helmplicht; 
• Een helm werkt averechts, kijk maar naar wielrenners. 
 
De input van de enquête en wat is besproken tijdens de ledenraad wordt door het landelijk bureau verzameld 
en verwerkt. Er zal nog een bijeenkomst worden georganiseerd over de helmplicht. Tijdens de ledenraad op 3 
juni 2023 zal dit punt opnieuw worden geagendeerd. De sheets van deze presentatie worden gedeeld met de 
aanwezigen.  
 
7. Hamerstukken  
De ledenraad stemt in met : 
• De herbenoeming van de volgende leden van het ledenraadpresidium voor de periode van 26 november 

2022 tot en met de ledenraadvergadering van 25 november 2023: Erik Wagener (voorzitter) Koen Baart 
(vicevoorzitter) en Jos Oude Elferink. 



• De herbenoeming van de volgende leden van de controlecommissie voor de periode van 26 november 
2022 tot en met de ledenraadvergadering van 26 november 2023: Peter Visser (voorzitter), Theo van Soest 
(vicevoorzitter), Jan Kelderman en Huub van Schaik.  

 
8. Afscheid Bertie Schonk  
Met woorden van dank neemt Gilbert Isabella van Bertie Schonk.  
 

9. Rondvraag 
Er zijn drie medewerkers aangenomen op het landelijk bureau. Te weten Eelco den Boer (contentmanager),  
Laura Maat (campagnemedewerker)  en Marloes Mol (senior communicatie adviseur). Eelco stelt zich kort voor 
en Laura en Marloes zullen er volgende keer zijn.  
 
Peter van Bekkum (Utrecht) vraagt waarom er geen rondje afdelingen meer wordt gehouden. Esther van 
Garderen antwoordt dat het rondje afdelingen al sinds 2019 niet meer staat geagendeerd. Sommige leden 
vonden het te langdradig en anderen waren juist blij met het delen van de activiteiten van de afdelingen. Zij 
neemt het voorstel om het rondje afdelingen (een pitch van 1 minuut) te agenderen in beraad.  
 
Peter van Bekkum licht toe dat de afdeling Utrecht een draaiboek heeft gemaakt voor het organiseren van een 
nieuwjaarsborrel. Met relatief lage kosten kunnen vrijwilligers in het zonnetje worden gezet en kan met 
ambtenaren en wethouders worden genetwerkt. Het draaiboek is op te vragen bij de afdeling Utrecht. De 
nieuwjaarsborrel van de afdeling Utrecht vindt op 18 januari 2023 plaats.  
 
Besloten wordt dat de transcriptie op aanvraag gedeeld wordt met de aanwezigen.  
 
Ed Oldengarm  (Zutphen) merkt op dat er geen provinciale financiële middelen meer zijn om de fietsveren in 
Gelderland te handhaven. Hij vraagt de Fietsersbond de lobby te starten om de fietsveren te behouden. 
Wim Bot antwoordt dat er al een aantal bijeenkomsten is gehouden met de ANWB, de vereniging voet- en 
wandelveren en Wandelnet. Dit punt zal een hoofdpunt worden voor de lobby richting de statenverkiezingen in 
Gelderland.  
 
Wiebe Boonstra heeft zijn twijfels over het binnenhalen van extra gelden bij de leden. Hij is ook vrijwilliger bij 
de Voedselbank en ziet het aantal mensen dat gebruik moet maken van de Voedselbank wekelijks toenemen.  
 
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 12.55 uur. 


