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UITNODIGING  
ALGEMENE LEDENVERGADERING EN NIEUWJAARSRECEPTIE  

  
Zondag 26 januari 2014 van 14.15 tot 18.00 uur 
Bibliotheek van het Rosenstock-Huessy gebouw, Hagestraat 10, Haarlem 
Thema 2014:  Eldorica, maatschappijvisie van Jurriaan Andriessen  
 
Haarlem, 16 januari 2014 
 
Beste Fietsersbondleden, 
 
We nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering met aansluitend onze nieuwjaarsreceptie 
2014.  
We willen graag onze ervaringen van het jaar 2013 met u delen tijdens de vergadering of op de receptie.  
 
Ontvangst met koffie, thee tussen 14.15 en 14.45 uur. 
 
Ledenvergadering om 14.45 uur 
1. Opening, uitdelen van de stukken, evt. mededelingen 
2. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering van 27 januari 2013 
3. Financiën: verslag van 2013 en begroting voor 2014 
4. Verslag 2013 van de Coördinatiegroep en de bestuurssituatie (samenstelling en positie) in 2014 
5. Verslagen van de activiteiten van de onderafdelingen:  

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Velsen 
6. Rondvraag  
7. Sluiting van het huishoudelijke deel om 16.15 uur 
 
Thema om 16:30  Eldorica, maatschappijvisie van Jurriaan Andriessen  
In de jaren 70 heeft kunstenaar Jurriaan Andriessen (1951-1991) een maatschappijvisie beschreven in zijn boek 
‘Eldorica’ en in beeld gebracht. Terwijl niemand nog dacht aan windmolens op zee, had hij al een vooruitziende 
blik. Zo laat hij bijvoorbeeld zien hoe een stad het domein van fietsers en andere milieuvriendelijke kleine 
voertuigen kan zijn. Een bestuurslid van de Stichting Jurriaan Andriessen zal een presentatie verzorgen. 
 
Vanaf circa 17.15 uur nieuwjaarsreceptie met borrel 
 
Op onze website http://haarlem.fietsersbond.nl/dossiers/jaarvergaderingen vindt u vanaf ongeveer 20 januari 
de vergaderstukken van de Coördinatiegroep en de werkgroepen.  
De financiële stukken worden ter plekke tijdens de vergadering uitgedeeld. 
 
Wij hopen op uw komst. 
 
De Coördinatiegroep van de Fietsersbond Haarlem en Regio 
René Rood, Peter van der Velden en Gert Klijn 
 
PS  
Op woensdagavond 26 februari wordt door de Fietsersbond Haarlem een verkiezingsdebat met als thema FIETS 
georganiseerd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Dit debat vindt plaats in de kapel van het 
Rosenstock-Huessy in de Hagestraat 10 in Haarlem. Nadere informatie volgt. 
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