
Verslag ALV Fietsersbond 25 januari 2009 
 
Irene Frieling opent met agendapunt 1 om 15.00 uur de vergadering 
 
Agendapunt 2 -  Mededelingen 

- De bonbons die op tafel staat, zijn afkomstig van landelijk: ons ledental is 
gestegen van 1200 tot 1250 leden. Dat vond landelijk een attentie waard 

- Op 24-01-09: landelijke ledenraad stond in het teken van het Europees fietsbeleid 
en de gedragscampagne die de FB dit jaar wil houden. Ook werd gerefereerd aan 
de gemeenteraadsverkiezingen en de invloed die de afdelingen op de politieke 
partijen kunnen uitoefenen 

 
Agendapunt 3 - Concept jaarverslag ALV 2008 

- Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd 
 
Agendapunt 4 – Financieel verslag, kascommissie en begroting 2009 

- Het financieel verslag wordt goedgekeurd 
- De inkomsten van de afdeling zijn gerelateerd aan het ledenaantal; er zijn weinig 

donateurs 
- De Haarlemmer Wielen is dit jaar 3 keer uitgebracht; het voornemen is om dat dit 

jaar opnieuw te doen 
- Er is extra geld besteed aan de fiets- verlichtingsacties 
- De postbus wordt opgeheven  
- Groei ledenaantal is nog niet in begroting verwerkt  
- Er is vanuit landelijk geld voor speciale acties 

 
De kascommissie heeft gecontroleerd en akkoord gegeven. 
Kascommissie 2009: Nellie de Theije blijft en Paul Leenen komt 
 
Agendapunt 5 – coördinatiegroep 
 Irene stopt wegens drukke werkzaamheden als lid van de C-groep 

René Rood en Peter van de Velden treden toe, Frans en Yvonne gaan door. 
Yvonne bedankt Irene voor haar inzet in het afgelopen jaar. Yvonne neemt de 
voorzittershamer over 

 
Agendapunt 6 – Ambities 2009 

- Haarlemmer Wielen verscheen de afgelopen 13 jaar 41 keer; komend jaar 
verschijnt het afdelingsblad opnieuw drie keer 

- De uitnodigingen voor de jaarvergadering worden voor het merendeel nog per 
post verstuurd; dit jaar zijn ruim 300 uitnodigingen via de mail verstuurd; mailen 
leidt tot kostenbesparing; voor volgend jaar wil de C-groep meer emailadressen 
verzamelen 

- Dit jaar wordt –naast de HW- vaker via internet met de leden gecommuniceerd; 
oproep aan FB-leden om hun e-mailadres bekend te maken (via de afdeling of via 
het landelijk bureau) 

- De FB is vaak in de pers genoemd; die zichtbaarheid moet blijven; ook door 



middel van stands moeten we zichtbaarder worden; publiciteit wordt belangrijker 
gevonden dan ledengroei! 

- Aan de autoloze zondag 2008 hebben we op de valreep deelgenomen met een 
stand op de Grote Markt; dit jaar zal actiever aan de autoloze zondag worden 
deelgenomen; Kees Verboom vraagt actievere steun voor de organisatie van de 
autoloze zondag; dit onderwerp wordt in de C-groep besproken 

- De eerste aanvraag van scholieren om bij de FB stage te mogen lopen, zijn 
binnengekomen; de C-groep zal zich beraden op de vraag of stageplaatsen 
kunnen worden gecreëerd 

- In september 2009 organiseert de FB een landelijke gedragscampagne; onze 
eigen verlichtingacties worden zo mogelijk aan deze actie gekoppeld 

- De fiets verlichtingsacties staan gepland voor het najaar 2009; de acties worden 
in samenwerking met lokale fietsmakers opgezet; de acties hebben een handvol 
extra leden opgeleverd 

- Het fietsparkeren wordt (verder) aangepakt 
- Gezamenlijke (afdelings)fietstocht blijft ook in 2009 op het programma staan 

 
Agendapunt 7 – Haarlemmer Wielen 
 

- Hans Metz, Willem Brand en Ronald Ruis worden door Yvonne bedankt voor 13 
jaar trouwe dienst (van iedere uitgave hangt een exemplaar aan de wand, in 
totaal 41); de voorzitter overhandigt alle drie ex-redacteuren een boekenbon 

- Arie Voordouw neemt de eindredactie over; naast de mensen uit de 
(onder)afdelingen is versterking gewenst; wie gaat samen met Arie het blad dit 
jaar redigeren en uitgeven?? 

 
Agendapunt 8 – afdelingswebsite  
Frank van Hattem is sinds oktober 2008 nieuwe webmaster en neemt de 
werkzaamheden van Gert Kleijn over. Hij gaat de afdelingssite restylen waarin het 
actuele nieuws en het afdelingsnieuws een prominente(re) plek krijgen. 
 
Agendapunt 9 – de verslagen van de onderafdelingen worden kort toegelicht 
 
Agendapunt 10 – rondvraag 
 
Conny van Stralen (D66) komt Yvonne ondersteunen bij het onderafdelingswerk in 
Bloemendaal. 
Henk Sloos zegt toe een artikel over de groei van leenfietsen bij het Stationsplein in de 
HW te schrijven. 
 
Haarlem, 27 februari 2009  
René Rood 
 
 
 
 


