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Jaarverslag 2009
van het bestuur

Dit jaarverslag beperkt zich tot de activiteiten van de 
coördinatiegroep (in feite het bestuur van onze FB-afdeling).
Van de activiteiten in de verschillende gemeenten zijn aparte 
jaarverslagen verschenen.

§ In 2009 is ‘t aantal leden in de regio is iets afgenomen tot 
1248. Van slechts 1/4 weten we ‘t e-mailadres. Het is jammer 
dat we niet méér leden snel en voordelig kunnen informeren.

§ Vier werkgroepen waren actief: Haarlem, Bloemendaal 
Heemstede en Velsen.

§ De coördinatiegroep bestond uit: 
Yvonne Hassing (penningmeester), René Rood, Peter van der 
Velden en Frans de Vilder. 
We voeren circa elke zes weken overleg.

§ We hebben de bestuurstaken geordend en ingedeeld in: 
Ø Stimulerend, zoals meedoen met promotie-activiteiten
Ø Organiserend, zoals regionale binding en administratie. 
Ø Informerend, zoals thema/discussieavonden voor actieve 

leden
Ø Coördinerend, zoals deelname aan landelijke 

ledenvergaderingen en conferenties, en gemeente 
overstijgende belangen, zoals dit jaar de "AWD" (zie 
verderop)

Publiciteit en promotie van de FB in de regio
§ Het bestuur stimuleerde en coördineerde promotionele 

activiteiten, waaronder FB-stands bij vijf evenementen in de 
regio, en drie fietsverlichtingsacties.

:-)  Vrijwilligers, allemaal heel hartelijk dank voor jullie inzet  :-)

§ T.b.v. de nieuwe verkiezingsprogramma’s 2010-’14 zijn 
politieke partijen benaderd met speerpunten voor fietsers. 

§ De Haarlemmer Wielen is drie keer verschenen dankzij onze 
nieuwe redactie, Arie Voordouw en Peter Hofman.

§ We zijn blij dat de website is bijgehouden door Frank van 
Hattem, en dat Mieke van Rooij met hem gaat samenwerken in 
2010.

Enkele in het oog vallende activiteiten van het bestuur in 2009
§ AWD: Na uitgebreide discussies en na overleg met de 

landelijke FB hebben we besloten om voorstander te zijn van 
een fietsverbinding langs de rand van de Amsterdamse 
Waterleiding Duinen. Daarom namen Rob Stuip en Yvonne 
Hassing dan ook deel aan besprekingen daarover. De 
tegenstand is overweldigend, waardoor de uitkomst nog niet 
duidelijk is.

§ Er is veel actie ondernomen om nieuwe groepen op te starten: 
− (onder)afdeling Haarlemmermeer: met succes 
− werkgroep Bennebroek:zonder succes, wel ’n contactpersoon

§ Nieuw is dat middelbare scholieren stage kunnen lopen bij de 
lokale FB. Peter vd Velden heeft stageopdrachten gemaakt 
voor 4-vwo-leerlingen van het Hageveld-college in maart 2010.
Vanaf 2011 gaan elke middelbare scholier stage lopen. 

Regionale binding en organisatie
§ Om de onderlinge contacten te stimuleren was er op 30 

augustus weer een geslaagde fietstocht. Yvonne Hassing had 
alles goed verzorgd en we hadden mooi weer. 

§ We hebben de procedure verbeterd om de ledenbestanden up-
to-date te kunnen gebruiken. De werkgroepen krijgen 
binnenkort de details nog te horen.

§ Voor het adressenbestand van ons lokale netwerk wordt 
exclusief beheerd door Jaap Moerman. Het is van groot belang 
dat de werkgroepen elke wijziging aan hem doorgeven!

§ Er is in 2009 nagenoeg evenveel uitgegeven als begroot, met 
kleine verschuivingen. De inkomsten uit landelijk vielen 300 
euro hoger uit. (zie verder: het Financieel overzicht 2009 +
begroting 2010 dat separaat verschijnt.)

Haarlem e.o.
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