
Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 26-01-2020 
Fietsersbond Regio Haarlem 
 
Plaats: Rosenstock-Huessy Huis, Hagestraat 10, Haarlem 
 
De voorzitter, Kees Joustra, opent namens de coördinatiegroep Regio Haarlem om 14:30 uur de 
vergadering. 
 
Het verslag van de ALV van januari 2019 wordt besproken. 
Naar aanleiding van het verslag vraagt Jaap Moerman naar de herindeling van 
Haarlemmerliede/Spaarnwoude Oost. Het blijkt dat het landelijk bestuur een 7-tal herindelingen 
heeft goedgekeurd en heeft doorgevoerd. De communicatie hierover is erg summier geweest. Bij 
het agendapunt aantal leden van de afdeling Regio Haarlem komt dit weer ter sprake.  
 
Kees Joustra brengt ter sprake dat de afgedreven leden weer een beetje terugkomen via de 
Haarlemmer Wielen. Er worden afspraken gemaakt met de afdeling Haarlemmermeer van de 
Fietsersbond over het eventueel delen van ons blad HW. De FB Haarlemmermeer gaat wellicht een 
aantal pagina's vullen van de HW. Afspraken hierover moeten nog worden gemaakt.  
 
De notulen van de ALV van 2019-01-25 worden vastgesteld.  
 
Verslag Coördinatie Groep Regio Haarlem 
René Rood deelt mee dat in 2019: 
- de Afdeling Heemstede weer actief is en goed functioneert; 
- de Regio Haarlem behoort, met een kleine 1.300 leden, bij de 5 grootste afdelingen van het land; 
- het aantal leden van de afdeling Regio Haarlem is afgenomen met 40. Bij de bespreking van het 
verslag van vorig jaar is al gebleken dat een deel, 20 leden ongeveer, door de gemeentelijke 
herindeling (Spaarndam en Haarlemmerliede) is overgeheveld naar de afdeling Haarlemmermeer. 
De reden van de afname voor de resterende leden is niet bekend. Het totaal aantal leden van de 
Fietsersbond landelijk is de afgelopen jaren overigens ook teruggelopen: van ongeveer 35.000 naar 
circa 31.000 leden.  
 
De verplichtingen van de afdelingen zijn miniem. Er is alleen een verplichting om een 
penningmeester te hebben die namens zijn afdeling de financiën regelt. Het landelijk bureau doet 
niet aan ledenwerving voor de individuele afdelingen. Als wij leden willen werven, moeten wij dat 
zelf doen. Henk Sloos stelt voor om een nieuw lidmaatschap te koppelen aan een tastbaar cadeau 
(Dit gebeurt al op landelijk niveau. Zie daarvoor ook de landelijke website). 
 
De dagvoorzitter deelt mee dat hij vanwege werk en privéomstandigheden zijn 
vrijwillerswerkzaamheden sterk gaat verminderen en kondigt aan de Coördinatiegroep te verlaten. 
Hij roep leden (liefst buiten de afdeling Haarlem) op om de Coordinatiegroep te 
steunen/aanvullen. 
 
 Financiën: 
Een eerste verzoek is om de tekst beter leesbaar te maken. De uitgaven worden verduidelijkt. De 
eerste drie posten zijn duidelijk en lijken erg op die van de voorgaande jaren. Opvallend is de 
laatste post. In het kader van Alverna heeft de gemeente Bloemendaal een aantal juridische 
besluiten niet genomen en als gevolg daarvan heeft zij een boete aan onze afdeling moeten 
betalen. In totaal is er een bedrag van € 5.906,02 ontvangen door de Fietsersbond en Wandelnet. 



Na aftrek van de door de Afdeling Regio Haarlem betaalde gerechtelijke kosten, bleef er een 
bedrag van € 4.435,42 over. Zowel aan Wandelnet als aan de Fietsersbond werd een bedrag van  
€ 2.217,71 uitbetaald. Dit bedrag vloeit naar het landelijk bureau. 
 
De begroting wordt besproken. Extra wordt vermeld, dat er in 2019 uitgaven waren tot een bedrag 
van € 2.112,-. Zonder de Bloemendaalse bijdrage zou er een overschot van ongeveer € 1.100,- zijn. 
In de begroting van 2020 is nu een post opgenomen van € 1.100,- voor een mogelijke sponsoring  
van de muggenronde.  
 
De dagvoorzitter leest de verklaringen van de kascommissie voor.  
 
De vergadering keurt de uitgaven 2019 en de begroting 2020 goed en verleent de penningmeester 
en de C-Groep decharge.  
 
De dagvoorzitter vraagt of er nog iemand is die zich wil aanmelden voor de kascommissie. Hij deelt 
mee dat er een aanmelding is, namelijk Theo van Nieland. Er meldt zich niemand anders en dus zal 
Theo samen met het nog zittende lid, de kascommissie vormen.  
 
De lokale afdelingen 
De lokale afdelingen presenteren hun inzet, successen en zorgen middels sheets. Het levert een 
pallet van heel veel activiteiten op. De sheets worden op internet gepubliseerd ter verantwoording 
en duiding van waar we mee bezig zijn. In de vergadering wordt de vraag gesteld op welke wijze we 
meer met elkaar in gesprek kunnen gaan over de inhoud. Daar is te weinig ruimte voor in de 
formule zoals deze nu is gekozen voor de algemene ledenvergadering 
 
De dagvoorzitter sluit om 15:45 uur de LAV. Na een korte pauze wordt de bijeenkomst in het 
openbar vervolgd met een presentatie vanuit de Haarlemmermeer (Han v.d. Ploeg) en de BAM 
(Sander Buningh) over een nieuw concept voor het stimuleren van de fiets van en naar Schiphol. 
 
Presentaties van de afdelingen zijn te vinden in het dossier jaarvergadering 2020. Zie hiervoor: 
https://haarlem.fietsersbond.nl/2020/01/21/jaarvergadering-zondag-26-januari-2020/ 
 
• Bloemendaal en Zandvoort 
• Haarlem 
• Heemstede 
• Hillegom 
• Velsen 
• Haarlemmermeer en BAM 
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