
 

 

(Concept)verslag Algemene Ledenvergadering Fietsersbond Haarlem en regio d.d. 26-01-2014 in de 

bibliotheek van het Rosenstock-Huessy Huis. Er liggen voor de leden documenten klaar met 

jaarberichten van de werkgroepen Velsen, Heemstede, Haarlem, Bloemendaal, de coördinatiegroep 

en er is een financieel overzicht.  

Op de presentielijst staan 23 namen. Er zijn nog wat laatkomers die niet op de lijst staan.  

1. Opening 

Dagvoorzitter Ella van den Bergh opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

  

2. Verslag 

Het verslag van vorig jaar is onduidelijk w.b. de leden van de kascommissie. Over het jaar 

2013 zullen Paul Porcelijn en Mame Kloosterman de leden zijn. Verder wordt met dank aan 

Jan Kuijpers het verslag goedgekeurd en zal op de site worden gezet.  

  

3. Financieel jaarverslag 

Gert Klijn licht het financieel jaaroverzicht toe. Hij vertelt dat de betalingen via het landelijk 

bureau lopen. Gert mailt daarvoor dan het landelijk bureau. Vanwege overlopende posten is 

het mogelijk dat het eindsaldo hoger is. De HW-3 werd wat duurder i.v.m. een losse bijlage 

voor de ledenwerving. De acties zijn die van het Laantje van Alverna en de verlichtingsactie 

kosten relatief veel geld. Cocky van Schie meldt dat ze op de landelijke ledenraad hoorde dat 

de ministeriële subsidie voor verlichtingsacties wordt afgeschaft.  

De inkomsten 2014 zijn een fractie lager dan die van 2013 i.v.m. ledenterugloop. De 

begroting 2014 wordt door de ledenvergadering vastgesteld. Paul Porcelijn treedt af als lid 

kascie en Rosemarie Huijsse volgt hem op voor boekjaar 2014. De nieuwe kascommissie 

bestaat dus uit Mame Kloosterman en Rosemarie Huijsse.  

De ALV keurt de acties/activiteiten van de C-groep goed en dechargeert het bestuur voor het 

gevoerde financiële beleid.  

 

4. Verslag activiteiten coördinatiegroep (CG) 

René Rood vertelt dat de CG relatief weinig doet en dat die vooral is gericht op 

grensoverschrijdende acties. De belangrijkste van het afgelopen jaar waren de 

spoorwegovergangsacties.  

Volgend jaar staat een fietstocht voor nieuwe leden gepand.  

Er zijn meer leden die bedankt hebben dan er aanwas van leden is (55 leden). De redenen 

om het lidmaatschap op te zeggen hebben we (nog) niet.  

Peter van der Velde stopt met zijn werkzaamheden in de CG-groep. Hij kan zijn 

werkzaamheden voor de Fietsersbond niet goed combineren met zijn verblijf in Frankrijk. Hij 

zal in de loop van 2014 ook zijn werkzaamheden voor de werkgroep Heemstede beëindigen.  

De C-groep wordt klein: één penningmeester en één lid. Versterking is gewenst. Nieuwe 

leden zijn meer dan welkom. Yvonne Hassing (voormalig lis van de C-groep) benadrukt de 

bindende taak van de CG. Kost ongeveer drie a vier avonden per jaar.  



Als dank voor hun diensten ontvangen de vrijwilligers die voor de catering zorg hebben 

gedragen een flesje wijn. Dat geldt ook voor Frans de Vilder (lid van de CG tot 2012) en voor 

Peter van der Velden. Van beiden is inmiddels ook officieel afscheid genomen. 

 

5. Verslag uit de verschillende werkgroepen 

Rob Stuip doet met behulp van een PowerPointpresentatie verslag namens “Bloemendaal”. 

Hij gaat in op successen, tegenvallers en plannen/speerpunten voor 2014:  

Tekeningen van “de Houtvaartbrug” zijn er, het ecoduct over de Zantvoortselaan is nagenoeg 

klaar,  de Brederodelaan krijgt een vrijliggend fietspad en  Rob is redelijk tevreden over de  

van fietsinpanningen van Zantvoort. Zie verder jaarbericht 2013 op onze site.  

 

Eelco Langerijs doet verslag over Heemstede. Los van een groot aantal verbeteringen voor 

fietsers is het grootste probleem het feit dat Eelco er nagenoeg alleen voorstaat. In 

samenwerking met het landelijk bureau is er een enquête en oproep voor actieve leden 

gedaan. Er waren 30, nog niet bestudeerde, reacties.  

 

Namens Velsen vertelt Kees Joustra, geïllustreerd met sheets, dat de vijf actieve leden de 

wind mee lijken te hebben bij hun suggesties/voorstellen naar de gemeente over o.a. het 

HOV.  

De nominatie fietsstad 2014 is wellicht een maat te groot maar heeft wel als voordeel dat de 

ambtenaren harder lopen.  

 

Jaap Moerman bespreekt de fietssituatie in Haarlem en laat dit zien met 30 foto’s. Naast de 

successen, gaat het vooral over wat er slecht gaat door de gemeente en de politie. Er is een 

oncreatief en ambitieloos fietsbeleid en hier en daar worden zelfs fietsvoorzieningen 

teruggedraaid of eerdere goede plannen niet uitgevoerd. Mede daarom is er een politiek 

fietsdebat gepland op 26 februari.  

Zie ook het jaarberichten op onze site.  

 

6. Rondvraag 

Monique Rooijmans vraagt aandacht voor het aspect gedrag van de fietser. Ze vindt dat het 

fietsanarchisme toeneemt. Al is dit een zeer herkenbaar item, het is de vraag in hoeverre hier 

een taak voor de FB ligt.  

 

7. Thema 

Na het huishoudelijk deel is het tijd voor een het thema: “Eldorica”, een maatschappijvisie.   

Samen met Peter van der Velden verzorgt Hedwig de Beer, bestuurslid van de Stichting 

Jurriaan Andriessen en weduwe van deze Haarlemse kunstenaar, een inleiding met 

powerpointondersteuning. (Helaas met wat softwareproblemen.) Jurriaan Andriessen 

ontwikkelde in de jaren ’70, geïnspireerd door het alarmerende rapport (’72) van de Club van 

Rome een maatschappijvisie, schreef het boekje “Eldorica” en tekende allerlei ontwerpen 

(steden, windmolens, auto’s die 100 jaar meegaan, fietsachtige koetsjes enz.) voor zijn ideale 

maatschappij gebaseerd op duurzaamheid. Veel van de ontwerpen/schetsen en ideeën 

blijken nu geleidelijk aan in de praktijk te worden gebracht. De inleiding ging vooral over het 

aspect mobiliteit.  



 

8. Borrel 

Ter afsluiting drinken we samen een borrel.  


