
                                                                                          
Vacature voorzitter Fietsersbond Rotterdam+Regio 

 

Fietsen wordt steeds meer gezien als een belangrijke oplossing voor veel problemen. Want stel je 

een stad voor waar alle korte afstanden met de fiets worden gedaan. Hoeveel minder luchtvervuiling, 

hoeveel meer ruimte, hoeveel gezonder de bevolking? Dat is Fietsgeluk!  

 

En ondanks dat Nederland fietsland heet te zijn, is het nog ontzettend hard nodig om de belangen 

van de fietser in de politiek, bij de ambtenaren én bij iedereen onder de aandacht te brengen.  

Onze lokale afdeling in Rotterdam en Regio werkt al jaren hard aan betere infrastructuur voor 

fietsers. En met succes! En succes wordt groter door te vernieuwen. Daarom zijn we op zoek naar 

een nieuwe voorzitter. Mogelijk een leuke functie voor jou. 

 

Functieomschrijving: 

De voorzitter is de bindende factor van de Fietsersbond Rotterdam en omstreken. Als voorzitter 

• Ben je het gezicht van de Fietsersbond op lokaal niveau  

• Draag je bij aan fietsvriendelijke oplossingen/beleidsinitiatieven in Rotterdam+Regio 

• Bedenk je nieuwe aanpakken en draag je die uit 

• Onderhoud je contact met plaatselijke afdelingen + met de landelijke Fietsersbond te Utrecht 

• Vorm je samen met de secretaris, de penningmeester en een drietal bestuursleden het 

afdelingsbestuur en heb je overleg met hen. 

• Weet je mensen voor vrijwilligerswerk te motiveren 

 

Werkgebied:  Rotterdam en Regio 

 

Wat vragen we van jou? 

• Je bent/raakt bekend met het werk van de Fietsersbond  

• Je legt gemakkelijk contacten 

• Je bent creatief en communicatief sterk 

• Je kunt denken vanuit de fietser en meedenken over het formuleren van fietsbeleid 

• Je bent een ‘samenwerker’ en een ‘verbinder’ 

 

Periode en geschatte aantal uren: 

Voorzitter zijn is een erg leuke rol die je naar eigen inzicht vorm kunt geven zolang het gericht is op 

de doelen van de Fietsersbond. De tijdsinvestering hangt af van je eigen inzet en kan variëren van 

een paar uur per week tot veel meer. Eénmaal p.m. is er een bestuursvergadering/maandmeeting. 

 

Wat biedt de Fietsersbond? 

• Een leuke groep van vrijwilligers om mee samen te werken 

• Veel kennis over fietsen en fietsinfrastructuur 

• Themabijeenkomsten, jaarlijkse excursie 

• Vergoeding van reis- en andere onkosten 

• Vrijwilligers worden op de hoogte gehouden van het werk van de Fietsersbond 

• Informatie over het werk en de activiteiten van de Fietsersbond 

 

Interesse? 

Neem contact op met Leon Erkelens, 06 42209507, rotterdam@fietsersbond.nl  

mailto:rotterdam@fietsersbond.nl

