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De fietsersbond zet zich in voor 
veilig en comfortabel fietsen en 

levert daarmee een bijdrage aan een 
leefbaar, gezond en actief Nederland 

en aan fietsgeluk voor iedereen

“

Fietsersbond



Vrijwillers en afdelingen kunnen mij 
vragen stellen over het beïnvloeden 
van de politiek en landelijke of lokale 
verkiezingen door middel van lobbyen, 
het aanpakken van onderhandelingen met 
bestuursleden, kwesties met betrekking 
tot duurzame mobiliteit en hulp met het 
leggen van connecties richting organisaties 
zoals ProRail en NS. maar ook politieke 
instanties zoals ministeries, provincies en 
gemeenten. Ideeën over de toekomst en 
ontwikkeling van de Fietsersbond zijn bij 
mij ook van harte welkom! Onze vereniging 
draait op onze vrijwilligers, dus om onze 
invloed en diensverlening te kunnen 
vergroten hebben we elkaar hard nodig.

Esther van Garderen 
Directeur 

+31 652783894

e.vangarderen
@fi etsersbond.nl



TEAM 
Communicatie 
& Vereniging



Je kan bij mij terecht met algemene vragen over communicatie (strategie), 
dus hoe leer je verschillende communicatiemiddelen (websites, sociale media, 
nieuwsbrieven) gebruiken en inzetten. Ook kan ik algemene vragen over de 
vereniging, het werven en betrekken van vrijwilligers bij je lokale afdeling en 
de projecten binnen het Fietsplan van de Fietsersbond beantwoorden. Ik kan je 
vervolgens in contact brengen met mijn collega’s die je het beste verder kunnen 
ondersteunen.

DOUWTJE DE VRIES Hoofd communicatie & vereniging 

Als perswoordvoerder bij de Fietsersbond kan ik vragen beantwoorden over hoe de 
communicatie van onze organisatie naar buiten verloopt, of dit nu online is, zoals 
met web-technieken en e-mailmarketing, of over wat voor actiematerialen een 
afdeling kan gebruiken, wat voor een huisstijl de organisatie wil uitstralen en hoe 
de communicatie algemeen kan worden verbeterd.

MARTIJN VAN ES Senior communicatie-adviseur  & Campagneleider

Ik houd mij bezig met communicatie rondom campagnes en projecten. Als 
projectleider van de Fietsstadverkiezing 2022 en Fietsersbond Jongeren 
beantwoord ik graag al je vragen. Daarnaast kun je bij mij terecht voor de projecten 
Werken in Beweging en Fietsen naar School. Voor de Vogelvrije Fietser ben ik 
verantwoordelijk voor de acquisitie van advertenties en nieuwe ledenvoordelen.

Campagnemedewerker / projectleider Fietsstad   CARMEN  MEIJER

tel. 030- 2918118               e-mail c.meijer@fi etsersbond.nl

tel. 030-2918125              e-mail m.vanes@fi etsersbond.nl

tel. 030- 291 8127              e-mail d.devries@fi etsersbond.nl
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Ik kan vragen beantwoorden over de omgevingswet, juridische problemen, 
machtiging voor beroep bij de bestuursrechter, het uitwerken van de 3 
fi etsnetwerken in jouw omgeving en alle vragen met betrekking tot de fi ets. Als 
‘Testkees’ bij de Fietsersbond test ik namelijk doorgaans allerlei verschillende 
fi etsmodellen en andere fi ets-gerelateerde producten. Ook kunnen bedrijven mij 
inhuren voor aanbestedingsprojecten voor fi etsen.

Consumentenvoorlichter/medewerker Omgevingsvisie   KEES BAKKER

tel. 030-2918131              e-mail k.bakker@fi etsersbond.nl



Mijn taak is om onze leden te informeren over en te binden aan de Fietsersbond. 
Daarvoor is ons blad ‘de Vogelvrije Fietser’ erg belangrijk, maar ook onze 
nieuwsbrief is handig om een donatie of een lidmaatschap te werven. Onder andere 
via lezersonderzoeken probeer ik met feedback van onze leden een zo goed en 
aantrekkelijk mogelijk magazine te maken. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor 
de inhoud en prestaties van onze website. Over deze onderwerpen beantwoord ik 
graag vragen.

MICHIEL SLÜTTER    Hoofdredacteur crossmedia

Ik schrijf over de dingen die fietsers interesseren om ze zo aan ons te binden. Denk 
aan mooie fietstochten, nieuwe fietstassen en de Routeplanner. Ik laat fietsers zien 
wat wij als Fietsersbond voor ze doen: waarom ze blij kunnen zijn met ons. Jij kunt 
mij hierbij helpen door suggesties voor artikelen te geven. Met name goede ‘Rare 
fratsen’ zijn altijd welkom. Een goede Rare frats is zichtbaar op de weg. Ook kan ik 
vragen beantwoorden over onze artikelen en onze gebruikte bronnen.

    Redacteur crossmedia    SUZANNE BRINK   

e-mail m.slutter@fietsersbond.nl

                                  e-mail s.brink@fietsersbond.nl

Ik breng onze vrijwilligers in contact met gemeente-medewerkers, JOGG-regisseurs 
en andere partijen om samen te werken aan het veiliger en beweegvriendelijk 
maken van de schoolomgeving. Daarnaast werk ik mee aan de ontwikkeling naar 
een nieuwe organisatie van de Fietsersbond. Ook ondersteun ik afdelingen bij 
inhoudelijke vragen, het werven van nieuwe mensen en organiseren van activiteiten. 
Heb je een vraag over de veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving, over jouw 
afdeling of over de Nieuwe Fietsersbond? Dan kun je bij mij terecht!

CAROLINE DEKKER  Programmacoördinator lokale lobby

tel. 030-2918155              email c.dekker@fietsersbond.nl
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                         e-mail s.bathoorn@fietsersbond.nl

Wanneer je je aanmeldt als nieuwe vrijwilliger kom je bij mij terecht. Ik help je 
dan verder. Ik kan je verder helpen bij het beantwoorden van vragen over lokale 
afdelingswebsites, het organiseren van (online) fietscafés of webinars, opmerkingen 
over Vrijwilligersnet en het wijzigen van je gegevens. Heb je specifieke vragen die 
ik wellicht niet kan beantwoorden? Dan verwijs ik je door naar de juiste collega. 
Wil je iemand voordragen als Lid van Verdienste? Ik help je hier graag mee verder.

 Vrijwilligersmanagement   STEPHANIE BATHOORN  



Je kunt bij mij terecht voor vragen over het werven van leden, het opzetten van 
ledenwerfacties en totale ledenaantallen. Klachten van leden kunnen ook naar mij 
toegestuurd worden. Verder houd ik mij bezig met de ontwikkeling en promotie 
van de Routeplanner. Vragen over het stopzetten of aanpassen van een 
lidmaatschap of adreswijzigingen moeten naar de ledenadministratie.

    Fondsenwerver   PATRICA RIJKSE

tel. 030-2918142    email p.rijkse@fietsersbond.nl

Ik help je graag bij het oprichten van nieuwe afdelingen, geef tips om je afdeling 
te versterken en organiseer Webinars en digitale vergaderingen met vrijwilligers. 
Kortom: Ik wil onze afdelingen en hun vrijwilligers met elkaar in contact brengen. 
Heb je moeite met het controleren van je afdelingsinbox, vragen over ons 
Vrijwilligersnet of heb je uitleg nodig hoe je je eigen afdelingswebsite maakt? 
Hiervoor kun je bij mij terecht. Ook maak ik graag specialistische ledenlijsten en 
kan ik je zonder problemen doorverwijzen naar een collega.

DAAN VAN DER BURGH  Vrijwilligersmanagement en ondersteuning  

tel. 030-2918116          e-mail d.vanderburgh@fietsersbond.nl

Relatiemanager   ANNEMARIEKE TAZELAAR  

Bij mij kun je terecht met vragen die betrekking hebben tot Fondsenwerving of 
over algemene informatie m.b.t het project ‘de Vrienden van’. Ik probeer binnen 

mijn baan met name het bedrijfsleven (maar ook andere partijen) tegen betaling 
te verbinden aan de Fietsersbond, zodat we inhoudelijk met elkaar kunnen leren 

samenwerken.

tel. 030-2918121    e-mail a.tazelaar@fietsersbond.nl
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Fietsgeluk is voor mij de vrijheid die fietsen biedt en het ontdekken van nieuwe 
wegen en regio’s samen met vrienden tijdens het wielrennen. Ook geeft het 
meedoen aan wedstrijden mij veel fietsgeluk, door goede resultaten te behalen en 
ook het sociale aspect hiervan. Ik wil dat de Fietsersbond bekender wordt en meer 
waardering krijgt voor wat ze doen.  

CARLOS SCHREUDER  (Junior) Communicatiemedewerker

e-mail c.schreuder@fietsersbond.nl
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Bij mij kun je terecht met vragen over het landelijk beleid en hoe je dit kan 
vertalen naar lokale/regionale projecten waarvoor je landelijk aandacht wilt 
vragen. Ook beantwoord ik graag vragen over verkeersveiligheid, de registratie 
van slachtoffercijfers en praat ik graag met je over wat we kunnen doen om de 
veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. 

JAAP KAMMINGA   Hoofd Beleid

Vrijwilligers kunnen bij mij terecht voor alle vragen over het Nationale Fietsbeleid. 
Dingen zoals discussies en besluiten in de Tweede Kamer, ontwikkelingen in 
samenwerkingsverband met bijvoorbeeld Tour de Force en de Mobiliteitsalliantie. 
Daarnaast kan ik je informeren over het Fietsberaad en het Nationaal Fietscongres, 
maar ook over internationaal fietsbeleid, zoals onze Europese koepel en verwante 
organisaties in andere landen. Ook kan ik adviseren over ingewikkelde lokale 
discussies rondom deze onderwerpen en over lobbytactieken.

   Beleidsadviseur (inter-)nationaal    WIM BOT

Vrijwilligers kunnen mij bereiken met vragen over het project ‘Fietsen & 
gezondheid’, wat ‘fietsen op recept’ inhoudt en welke aanverwante professionals 
en initiatieven met deze projecten meedoen. Ook ben ik altijd te bereiken als er 
vragen of opmerkingen over het concept Fietsgeluk zijn.

ERNEST VAN DEN BEMD   Manager fietsschool en Fiets & gezondheid 

Ik houd me bezig met de Omgevingsvisie, het versterken van de positie van de 
fiets in het ruimtelijk domein en verkeersadvisering.Daarnaast werk ik samen met 
Arjen aan onze projecten in Zuid-Holland en schrijf ik mee aan het Fietsplan 2022.
Je kunt bij mij terecht voor al je vragen over lokale en regionale beleidsbeïnvloeding, 
verkeersvraagstukken en vragen over lokale Fietsvisies en de Omgevingswet.

Beleidsadviseur Ruimte & Mobiliteit   ROSS GOORDEN

tel. 030-29181446              e-mail r.goorden@fietsersbond.nl

tel. 030-2918123            e-mail e.vandenbemd@fietsersbond.nl

tel. 030-2918166                                email j.kamminga@fietsersbond.nl

tel. 030- 2918154   email w.bot@fietsersbond.nl



Ik beantwoord verkeerskundige vragen, dus alles waarbij vrijwilligers verkeersadvies 
nodig hebben. Dit kan vele vormen aannemen, maar ik houd me grotendeels 
met de technische en bureaucratische aspecten bezig. Met mijn werk help en 
ondersteun ik de vrijwilligers met informatie over fietsinfrastructuur.

 Verkeerskundige   JAN VAN DER HORST 

tel. 030-2918120            e-mail j.vanderhorst@fietsersbond.nl
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Je kunt bij mij terecht met vragen over de Fietsersbond Routeplanner, waaronder 
ook vragen over de Safety Performance Index en de Pedelecplanner vallen.
Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor projecten rondom het thema Fietsen naar 
School en ondersteun ik het jongerenproject. Tevens sta ik contact met de 
provincie en de vrijwilligers in de provincies Zuid-Holland en Flevoland, en stel ik 
samen met de betreffende ambtenaren het activiteitenplan in de provincie samen, 
en voeren we deze uit. Tot slot weet ik vanuit mijn werkzaamheden voor de Dutch 
Cycling Embassy het een en ander over wereldwijde fietstrends en heb ik de 
contacten om je te verbinden met de juiste persoon.

ARJEN KLINKENBERG  Projectleider routeplanner en projectmedewerker

tel. 030-2918122            e-mail a.klinkenberg@fietsersbond.nl

Bij mij kun je niet alleen terecht met vragen over het fietsen in Friesland en andere 
landelijke provincies, maar ook wanneer je interesse hebt om mee te doen aan 
een klankbordgroep met discussies over fietsen in het landelijk gebied, zoals het 
matigen van de hoeveelheid landbouwverkeer, het opzetten van Shared Spaces 
binnen dorpen en hoe we duurzaam voor fietsveiligheid kunnen zorgen.

KEES MOURITS   Provinciaal vertegenwoordiger in Fryslân

tel. 06-50499841              e-mail k.mourits@fietsersbond.nl



TEAM 
Financiën 
& Bedrijfsvoering



Als hoofd Financiën kan ik vragen beantwoorden met betrekking tot financiële 
vraagstukken, ik kan meelezen met subsidieaanvragen of ondersteunen bij het 
verantwoorden van uitgegeven subsidies.

SJOERD NAP  Hoofd Financiën en Bedrijfsvoering      

In mijn ondersteunende en faciliterende rol zal ik je helpen waar ik kan en je 
vragen waar nodig doorsturen naar de juiste persoon binnen onze organisatie. 

Daarnaast organiseer ik voor het landelijk bureau de interne en externe 
bijeenkomsten (zoals de Ledenraad) en beheer ik de agenda van de directie.

Officemanager  KARIN NAUTA   

Als deel van het secretariaat beheer ik de info-mailbox. Ik help vrijwilligers met 
secretariële vraagstukken te beantwoorden, zoals wijzigingen in het ledenbestand, 
het stopzetten of aanpassen van een lidmaatschap, lijsten van leden/medewerkers 
aanvragen voor de lokale afdelingen en vragen over fietslessen (Fietsschool).

SILVIA LIT  Secretariaat/ activiteitenondersteuner 

tel. 030-2918134              e-mail s.lit@fietsersbond.nl

tel. 030-2918197                     e-mail s.nap@fietsersbond.nl

tel. 030-2918115          e-mail officemanager@fietsersbond.nl

Financiën en Bedrijfsvoering
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            e-mail m.veltrop@fietsersbond.nl

Medewerker Financiën   MONIQUE VELTROP   
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Als projectleider van Werken in beweging motiveer ik, in samenwerking met de 
Fietsersbond, werkgevers en werknemers om meer te bewegen, naar, tijdens en 
vanuit het werk. Ook tijdens het thuiswerken! Ik beantwoord graag vragen met 
betrekking tot dit project!

FEMKE HULSHOF  Projectleider alliantie Werken in Beweging

Ik werk als tekstschrijver mee in het team van Werken in Beweging. In opdracht 
van het ministerie van VWS helpen we (Wandelnet en Fietsersbond) werkgevers 

en medewerkers om dagelijks meer te bewegen door vaker te fietsen en te lopen. 
Naar, tijdens en vanuit het werk.

    Projectmedewerker Communicatie  LINDA BLANKENSTEIN 

Als projectleider van ‘Fietsvriendelijk Bedrijf’ houd ik mij bezig met het contacteren 
en motiveren van bedrijven om de fiets een belangrijke plek binnen het bedrijf 
te geven. Met als doel: fietsvriendelijke bedrijven certificeren. Denk ook aan een 
reiskostenvergoeding voor fietsers, of het project ‘fiets van de zaak’. Als je dus 
vragen hebt over welke bedrijven hieraan meedoen, of mogelijke bedrijven kent 
die mee zouden willen doen, laat het me dan graag weten!

MAX MOOIJ  Adviseur woonwerk-en zakelijk fietsen

Ik houd me bezig met de coördinatie van de vrijwilligers van de Routeplanner. 
Ik beantwoord daarnaast vragen over het gebruik van de Routeplanner. Verder 
werk ik mee aan verschillende projecten, zoals de Safety Performance Index.
Vrijwilligers kunnen mij vragen stellen over de werking van de planner, of 
over de editor (het programma waarmee vrijwilligers de informatie invoeren).

Coördinator Vrijwilligers routeplanner   RICHARD VALKERING 

      e-mail r.valkering@fietsersbond.nl

tel. 030-2918124              e-mail m.mooij@fietsersbond.nl

 tel. 06-42334424               e-mail f.hulshof@fietsersbond.nl

                                                        e-mail l.blankenstein@fietsersbond.nl
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Contact

Nic. Beetsstraat 2a
3511 HE Utrecht


