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Apeldoorn, 4 november 2021 

 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Ledenvergadering en  
thema-avond van Fietsersbond Apeldoorn 
 

op donderdag 18 november 2021 in 
De Stolp (zaal 5), Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn 

 
 
Thema voor deze avond: 
 

Recreatiezonering Veluwe 
 

Ontvangst met koffie, vanaf 19.30 uur; aanvang vergadering: 20.00 uur  
 
 
 
Agenda 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
2. Mededelingen 
 
3. Verslag ledenvergadering 2019  

 

Deze is te downloaden via onze website:  
https://apeldoorn.fietsersbond.nl//files/2019/12/2019-11-18-Verslag-ledenvergadering-2019.pdf. 

Tijdens de vergadering zullen enkele papieren exemplaren aanwezig zijn. 

 
4. Activiteiten van onze afdeling in 2020 en 2021, een praatje met een plaatje 

 
5. Financieel overzicht 2020 en 2021 en begroting 2022 (zie pagina 3) 
 
6. De activiteiten in het komende jaar 
  
7. Rondvraag 
 
8. Koffiepauze 
 
9. Presentatie: Recreatiezonering Veluwe (zie pagina 2) 
 
10. Sluiting rond 22.00 uur 

 

  
Ontvangt u deze uitnodiging per post? Wij versturen het graag via e-mail.  
Geef uw/je mailadres door via apeldoorn@fietsersbond.nl. Bedankt! 
 
Deze bijeenkomst is ook toegankelijk voor niet-leden van de Fietsersbond. 

https://apeldoorn.fietsersbond.nl/files/2019/12/2019-11-18-Verslag-ledenvergadering-2019.pdf
mailto:apeldoorn@fietsersbond.nl
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Toelichting bij punt 9 van de agenda 
 

Presentatie met thema Recreatiezonering Veluwe 

 
Recreatiezonering op de Veluwe is zeer actueel en zal ook gevolgen gaan hebben 

voor ons fietsers. Als Fietsersbond Apeldoorn hebben we dit thema de laatste jaren 

gevolgd, en we hebben de bijeenkomsten rond dit thema zoveel mogelijk (meestal 

digitaal) bijgewoond. We hebben onze input geleverd naar de provincie en, in een 

later stadium, ook naar de gemeente. 

Bert Middeldorp zal de achtergronden, doelstellingen en de actuele stand van zaken 

verduidelijken. De provincie heeft inmiddels een conceptversie van de plannen 

gereed, en binnenkort kunnen burgers, belanghebbenden, grondeigenaren en 

gemeenten hierover ‘meepraten’. Na deze presentatie bent u hopelijk op de hoogte 

van een aantal zaken die spelen en weet u waar u meer informatie kunt vinden, en 

hoe u eventueel kunt deelnemen aan de verdere discussie hierover. 

 

 

 

Graag tot ziens op 18 november, 
 
 
Wim Droogers, Bert Licht, Bert Middeldorp, Jan Timmner en Anja Straathof  
kerngroep Fietsersbond Apeldoorn 

 

 
 

Houd a.u.b. rekening met de op 18 november geldende voorschriften rond Covid ! 
 
Dat betekent op dit moment (4 november): een mondkapje wordt geadviseerd bij 
binnenkomst én in de zaal. Mogelijk is na half november ook een QR-code vereist 
bij binnenkomst. 
 
Meer info: https://www.destolp.nl/. In de loop van november publiceren we zonodig 

nadere maatregelen op onze website: https://apeldoorn.fietsersbond.nl/. 

https://www.destolp.nl/
https://apeldoorn.fietsersbond.nl/
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Financiële verantwoording Fietsersbond Apeldoorn, voor Algemene Ledenvergadering van 18nov21 (dd 4nov21) 

 
 Begroot 

2020 

Werkelijk 

2020 

Begroot 

2021 

Werkelijk 

2021 

Begroot 

2022 

Vergaderingen      

Nieuwjaarsborrel   160,00 0  

Voorjaarsbijeenkomst     250,00 

Ledenvergadering 250,00 0 250,00 PM 250,00 

Acties en evenementen      

Deelnames 100,00 0 250,00 0  

Fietstocht 250,00 0 350,00 6,59 350,00 

Secretariaat      

Berichten leden zonder e-mail 75,00 0 0 7,42 10,00 

Kosten ‘Manyware’ 85,00 0 0   

Diverse kosten 150,00 132,41 300,00 PM+24,95 300,00 

      

TOTAAL 910,00 132,41 1060,00 PM+31,54 1160,00 


