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Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2017 van de  

Fietsersbond Regio Haarlem 

 

 

D.d. 29 januari 2017 

Locatie: bibliotheek Rosenstock-Huessyhuis, Hagestraat 10, Haarlem 

 

1. Opening 

Kees Joustra, lid van de Coördinatiegroep, opent de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom. Kees geeft aan dat er deze keer voor het eerst geen presentaties over de activiteiten 

van het afgelopen jaar van de afdelingen gehouden zullen worden. Wel staan, zoals gebruikelijk, 

de jaarverslagen van de afdelingen op de site van de Fietsersbond. 

Er zal komend jaar voor de Fietsersbond genoeg te doen zijn. Als voorbeeld noemt hij dat we 

input kunnen leveren voor de verkiezingsprogramma’s van de partijen die in maart 2018 

meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. 

 

Het afgelopen jaar liet een toename van de autofiles zien, en de opening van nieuwe 

fietsenstallingen in Beverwijk en Haarlem. De fiets is dus onverminderd relevant en kan een 

onmisbare bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de steden.   

  

De presentielijst werd door 28 personen ingevuld: Gerko Vos, Peter Kuijkhoven, Monique 

Rooymans, Theo Nieland, Joke Catau, Henk Huurneman, Eric de Zeeuw, Thea v.d. Hijck, Paul 

Porcelijn, Yvonne Hassing, Rosemarie Huijsse, Henk Sloos, Han v.d. Hoea, Dick de Man, Carli de 

Man, Hans Booden, Rob Stuip, Ronald Ruis, Hein Pekelharing, Silvia Slaman, Piet de Vries, Jaap 

Kamminga, Han van Spanje, Yke ten Hallers, Kees Joustra, René Rood, Mieke van Rooij, Jaap 

Moerman, Ad Stavenuiter (verslag). 

 

2. Verslag ALV 31 januari 2016 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Kees Joustra memoreert de oproep van Han van 

Spanje om nieuwe leden welkom te heten met een brief van de Fietsersbond. Kees vindt dit nog 

altijd een goed idee, onder meer van belang voor de gewenste verjonging van het ledenbestand. 

 

3. Jaarbericht 2016 Coördinatiegroep 

 

René Rood, lid van de Coördinatiegroep geeft aan dat er eind 2016 in Haarlem en Regio 1.291 

leden waren, vier minder dan een jaar eerder. De Haarlemmer Wielen verscheen in 2016 vier 

keer. Regio Haarlem maakte veelvuldig berichten aan op de sociale media. 

Helaas heeft Jaap Moerman aangegeven te stoppen als actief lid omdat naar zijn mening in 

Haarlem momenteel te weinig resultaten geboekt kunnen worden. Regio Haarlem kreeg 

versterking met Maurice Schipper en Mark Hunting. 

Het landelijk bureau heeft een SWOT-analyse van onze regio gemaakt. De coördinatiegroep zal 

de uitkomsten in het voorjaar van 2017 gaan bespreken met elke gemeentelijke afdeling 

afzonderlijk.  

Er waren in onze regio in 2016 drie dossiers die veel publiciteit kregen: Alverna, Kenaupark en 

Stephensonstraat.  

Het Landelijk meldpunt van de Fietsersbond voor klachten van burgers t.a.v. fietsinfrastructuur 

werkt niet goed. René verwijst per e-mail door naar gemeentelijke meldpunten, die wel goed 

werken.   
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Een aanwezige vraagt hoe momenteel de relatie is tussen de gemeente Haarlem en de 

Fietsersbond. René antwoordt dat deze zeker niet geblokkeerd is; met de meest betrokken 

ambtenaar is sprake van een zeer constructief contact. Maar er zijn wel grote verschillen van 

inzicht tussen het door de wethouder uitgedragen beleid en dat van de Fietsersbond. 

 

Een andere aanwezige vraagt of de strategie van de Fietsersbond niet zou moeten veranderd: 

minder overleg, meer actie. 

Kees Joustra geeft aan dat dit een element is van de genoemde SWOT-analyse en dat dit zeker 

aan de orde zal komen in de gesprekken met de afdelingen.  

 

Jaap Moerman bedankt iedereen voor de kaartjes die heeft ontvangen i.v.m. zijn afscheid. Hij 

zegt zeker bereid te zijn met zijn kennis de Fietsersbond te blijven ondersteunen. 

 

4. Jaarrekening 2016 en begroting 2017 

 

Kees geeft aan dat de kascommissie, bestaande uit Gerard Franse en Boudewijn Bach, vandaag 

afwezig is doch de cijfers over 2016 heeft gecontroleerd en goedgekeurd. De presentatie van de 

bedragen is op advies van de commissie aangepast. 

De kascommissie voor volgend jaar wordt gevormd door: Gerard Franse en Paul Porcelijn. 

 

De begroting 2017 wordt goedgekeurd. Er zijn geen vragen of opmerkingen over. 

 

5. Rondvraag. 

 

Er wordt opgeroepen om zich te melden bij Addi Niesthoven als men belangstelling heeft om 

fietslessen te geven. 

 

Kees Joustra roept iedereen op om de presentielijst in te vullen en sluit vervolgens de 

vergadering. 

 


