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Inleiding 
Het jubileumjaar verliep voor de Fietsersbond positief. De specifieke activiteiten in dit kader zoals ons 
geschiedenisboekje ‘In het nut van actie moet je geloven’, het congres Aanpak Fietsdiefstal en het 
meldpunt ‘Mijn slechtste fietspad’ waren succesvol en trokken veel media-aandacht. In 2005 meldden 
ruim 3.400 mensen hun problemen en door deze actie werden meer dan 100 gebreken in vele 
gemeenten aangepakt. Den Haag, een gemeente waar veel klachten over binnen kwamen, besloot 
om miljoenen uit te trekken om het achterstallig onderhoud aan te pakken.  

De dertig jaar jonge Fietsersbond is inmiddels uitgegroeid tot een factor van betekenis. Dat bleek ook 
tijdens het symposium waar ongeveer de helft van de honderden aanwezigen bestond uit leden van 
allerlei politiekorpsen in Nederland. De Fietsersbond weet in toenemende mate organisaties en 
mensen aan te spreken buiten de traditionele fietswereld. Ook in 2005 voerde de Fietsersbond acties 
die op straat zichtbaar waren. Een belangenorganisatie met maatschappelijke verantwoordelijkheid 
moet ook haar tanden laten zien als dat nodig is, bijvoorbeeld als het gaat om illegaal wegslepen van 
gestalde fietsen.  

Maar ook moet de bond in staat zijn om samen te werken, coalities aan te gaan en gebruik te maken 
van sponsoring en marketing. Zo staat het ook in ‘Koers 2010’, het nieuwe meerjarenbeleidplan dat de 
ledenraad in 2005 goedgekeurde. Hiermee worden ook nieuwe onderwerpen opgepakt als 
gezondheid, recreatie en wordt prominenter aandacht gevraagd voor marketing en ledenwerving. Dit 
laatste is cruciaal. Terwijl veel andere maatschappelijke en/of belangenorganisaties leden verliezen 
blijft de Fietsersbond stabiel (31.000 leden) met licht verlies. Voor de groei van 2% die in Koers 2010 
is vastgesteld, moet dus wel wat uit de kast gehaald worden.  

Wat wel groeide, was het aantal afdelingen van de Fietsersbond (van 135 naar 140) en ook het aantal 
actieve vrijwilligers. Het visitekaartje van de Fietsersbond, de Vogelvrije Fietser is vernieuwd en de 
frisse vormgeving van het blad leverde veel positieve reactie op. Een speciaal woord van dank gaat uit 
naar de vele vrijwilligers van de bond die zich ook dit jaar weer met hart en ziel voor de fiets hebben 
ingezet. In dit jubileumjaar ontvingen zij een attentie voor hun inzet. 

De Fietsersbond bruist en leeft en dat is prettig maar op het landelijk bureau wordt, vaak uit 
enthousiasme, wel eens wat veel hooi op de vork genomen. Daar kijken we in 2006 kritisch naar, 
evenals naar het verbeteren van onze werkprocessen en ondersteunende systemen (automatisering 
en dergelijke). Financieel ligt de Fietserbond letterlijk en figuurlijk op Koers (2010). Bijdragen vanuit 
verschillende ‘hoeken’ maakt de financiële basis breder en geeft de hele vereniging meer continuïteit. 
Zo kon de Fietsersbond bijvoorbeeld dankzij de steun van Sponsor Loterij nieuwe activiteiten op het 
gebied van gezondheid opstarten en nieuwe software aanschaffen voor de uitvoering van   
Fietsbalans-2. Hopelijk gaat iedereen van dit project in 2006 opkijken! 

 

Hugo van der Steenhoven, waarnemend directeur 

 
 
Na balansdatum heeft Hugo van der Steenhoven de taken van Bernhard Ensink als directeur 
overgenomen. Het bestuur verleent decharge aan Hugo van de Steenhoven voor zaken die in 2005 
hebben gespeeld. 
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Missie 
De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere 
mogelijkheden om te fietsen.      
 

Statutaire doelstelling 
De Fietsersbond wil: 
• de kwaliteit van het fietsen in Nederland verbeteren, onder andere de voorzieningen voor de fiets, de 

veiligheid, de bereikbaarheid met de fiets, de kwaliteit van het product fiets en de dienstverlening aan 
fietsers, en daarmee ook het gebruik van de fiets vergroten 

• meer ruimte voor de fiets en de fietsers, zowel in letterlijke zin (fysieke ruimte, voorzieningen) als in 
meer figuurlijke zin (aandacht, voorrang, status, waardering, laten meetellen) 

 

1 Bestuursverslag 

Organisatie 

De Fietsersbond is een vereniging, opgericht naar Nederlands recht en gevestigd in Utrecht, met 
ongeveer 31.000 leden, waarvan er 1.000 actief zijn in 140 lokale afdelingen. Eind 2005 telde het 
landelijke bureau 31 werknemers: 16 mannen en 15 vrouwen. Het grootste deel van hen werkt in 
deeltijd. Het aantal voltijdbanen (fte’s) bedraagt omgerekend ruim 22. Ook waren er in 2005 in totaal 
drie stagairs bij de Fietsersbond werkzaam.  

 
Foto: Oscar Flos  

Ledenraad  

Tijdens de ledenraad van januari werd de nieuwe meerjarenplanning, Koers 2010, besproken en door 
de ledenraad geaccordeerd. Ook het werkplan en de begroting van 2005 stonden op de agenda. De  
themamiddag had als onderwerp ‘Verkeersveiligheid’ met als gasten Joop Goos (directeur 3VO) en 
Mark van Dijk (letselschade-expert). Het jaarverslag van 2004 vormde de hoofdschotel van de 
vergadering van juni, de ledenraad verleende het bestuur decharge over het gevoerde beleid in 2004. 
Tijdens het themadeel werd middels een ‘tafeltjes-workshop’ van gedachten gewisseld over een van 
de speerpunten van Koers 2010: ‘De recreatieve fietser’.   
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Bestuur en directie 

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 1 jaar en zijn direct aansluitend herkiesbaar. 
Eind 2004 trad Frank van der Laan af, in januari 2005 kwam Frans van Schoot als gewoon bestuurslid 
het bestuur versterken en in juni trad Annemarie van Wingen toe als nieuwe penningmeester. Jaap 
Jelle Feenstra (voorzitter), Margreet Steenhuisen (secretaris), Job van den Berg, Willem Hombrink,  
Henk Marius, Gerard van den Broek en Boudewijn de Blij werden in juni herkozen (deze laatste was 
tot juni penningmeester). 
Het landelijk bureau werd geleid door de directeur Bernhard Ensink.  

Vooruitblik  

In 2006 zal de Fietsersbond zich sterk richten op het thema gezondheid en fietsen. Fietsbalans-2, 
voorbereid in 2005, zal in het voorjaar van start gaan en centraal daarin staat de verbetering van de 
luchtkwaliteit en het stimuleren van gezond bewegen door een beter gemeentelijke fietsbeleid. Ook de 
samenwerking met zorgverzekeraar Achmea gaat van start en zal het thema fietsen en bewegen 
verder uitdiepen en uitdragen. Gezamenlijk met de Unie KBO  zal een onderzoek worden 
gepresenteerd over ouderen en fietsen. 

Begin 2006 hebben we opnieuw een bijdrage ontvangen van de Sponsor Loterij en ook heeft het 
ministerie van VROM ons voor drie jaar in staat gesteld het programma’ meer fietsen is meer 
duurzaamheid’ uit te voeren. In 2006 zal het ministerie van Verkeer en Waterstaat de subsidieregeling 
voor de Fietsersbond evalueren die dat jaar afloopt (2002-2006). Afspraak met V&W is dat voor de 
zomer een besluit genomen wordt over een nieuwe subsidieperiode (2007-2011). 

Vanaf 7 maart 2006 is Hugo van der Steenhoven waarnemend directeur, aangezien Bernhard Ensink 
met ingang van die datum zijn taak als directeur heeft neergelegd.  
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1.1 Jubileum: Fietsersbond, al 30 jaar sterk voor fietsers! 

Het jubileumjaar van de Fietsersbond ging niet 
onopgemerkt voorbij en werd gevierd met vier activiteiten:  
• congres Aanpak Fietsdiefstal ter afronding van de 

campagne Offensief: Houd de Fiets   
• actie ‘Met de fiets naar de winkel’  
• meldpunt ‘Mijn slechtste fietspad’  
• reizende jubileumtentoonstelling  

In samenwerking met de Wetenschapswinkel Letteren van de Universiteit Utrecht verscheen het 
boekje 'In het nut van actie moet je geloven. Dertig jaar actievoeren door de Fietsersbond'. Minister 
Peijs ontving het eerste exemplaar tijdens de opening van de actie ‘Met de fiets naar de winkel’.  

Na afloop van het congres werd een feest voor de actieve vrijwilligers van de Fietsersbond  gehouden. 
Maar ook wie dat feest niet kon bezoeken werd niet vergeten: alle vrijwilligers ontvingen begin 2006 
als waardering voor hun inzet een cadeau. 
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Gemeenten met gratis bewaakte stallingen 
• Alkmaar, Almere, Alphen a/d Rijn, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Emmen, Enschede, Haarlem 
• Helmond, Hoorn, Maastricht, Nijmegen (overdag), Oss, Purmerend, Veenendaal, Zoetermeer, Zwolle  
 

1.2 Beleidsbeïnvloeding 

1.2.1 Landelijke campagne Offensief: Houd de Fiets  

De in mei 2003 gestarte landelijke campagne tegen fietsdiefstal, 
Offensief: Houd de Fiets, werd in september officieel afgesloten 
met het congres Aanpak Fietsdiefstal (zie 1.2.1.2). 2005 stond in 
het teken van kennisoverdracht.  

Als onderdeel van de campagne vulden zo’n 12.000 mensen een 
enquête in over hun ervaringen met fietsdiefstal. Dat leverde een 
schat aan waardevolle informatie op. In augustus lanceerde de 
Fietsersbond een database waarin alle goede voorbeelden voor 
de aanpak van fietsdiefstal zijn verzameld. Zo kunnen gemeenten 
en politiekorpsen die wat willen, bekijken welke aanpak werkt. Zie 
voor alle informatie www.fietsersbond.nl/aanpakfietsdiefstal. 

Overige resultaten 

De diefstalcijfers gaan naar beneden, dus de kans dat je fiets gestolen wordt is afgenomen (in 2003   
5,2% per 100 fietsen, tegenover nu 4,5%). 

De nominaties van de zeven inspirerende voorbeelden van de aanpak van fietsdiefstal had het 
gewenste effect. Op een aantal plaatsen in het land wordt de succesvolle aanpak van andere 
gemeenten overgenomen en worden meer agenten vrijgemaakt om fietsdiefstal structureel te 
bestrijden. Ook het gratis bewaakt stallen wordt door steeds meer gemeenten ingezet als instrument 
tegen fietsdiefstal.  

Alle geplande activiteiten werden uitgevoerd, evenals een onderzoek naar mobiele stallingen (deze 
zijn er op vrij veel plaatsen en werken het best bij beheer door stichtingen of commerciële instanties). 
Gemeenten kunnen de inzet van mobiele stallingen stimuleren door een stalling te eisen bij een 
evenementenvergunning. 

1.2.1.1    Uitvoering Fietsdiefstalscan 

Met dit speciaal ontwikkelde instrument meet de Fietsersbond de stand van zaken rondom fietsdiefstal 
in gemeenten met meer dan 20.000 inwoners. In februari werden de resultaten van de eerste 
Fietsdiefstalscan gepresenteerd aan de wethouder en de politiecommissaris van Dordrecht, inclusief 
een plan van aanpak op maat om diefstal tegen te gaan. Van de overige 23 gemeenten waar de scan 
gehouden werd ontvingen nog acht steden hun rapporten; in de meeste andere gemeenten zijn de 
presentaties gepland in 2006. 

Het oorspronkelijke tweede deel van het rapport, een overzicht van nationaal en lokaal 
veiligheidsbeleid, is in samenwerking met het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV) 
omgewerkt tot een aparte, los te lezen CCV-uitgave. De tekst is ook te downloaden van de website 
van het CCV.  

Wegknipbeleid 

De werkgroep Fiets en Recht leverde veel ondersteunend werk voor de Fietsdiefstalscan. Bij het 
bestuderen van de gemeentelijke wegsleepregelingen bleken veel gemeenten zich niet aan de 
wettelijke eisen te houden. In juni startte de Fietsersbond naar aanleiding van een rechtszaak in 
Nijmegen een actie tegen de onzorgvuldige wijze waarop veel gemeenten fietsen wegknippen. Van 
het achtergronddossier op www.fietsersbond.nl/advocaat en de voorbeeldbrieven voor het maken van 
bezwaar is veelvuldig gebruik gemaakt. Van bijna 50 dossiers ontving de Fietsersbond een afschrift. 
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Veel gemeenten constateren dat bij nadere bestudering hun regeling niet voldoet en stellen de fietsers 
in het gelijk. Een aantal zaken, onder andere uit Amsterdam Centrum, ligt inmiddels bij de rechter. De 
Fietsersbond zelf overlegde met gemeenten die geen beschikking afgaven aan fietsers nadat hun fiets 
was weggeknipt. Een aantal van hen, waaronder Maastricht en Delft, paste naar aanleiding hiervan 
hun beleid aan.  

1.2.1.2   Congres Aanpak Fietsdiefstal  

De Fietsersbond organiseerde op 15 september in samenwerking met het CCV het congres Aanpak 
Fietsdiefstal, dat door minister Remkes van Binnenlandse Zaken, coördinerend minister voor 
Veiligheid, werd geopend. Doelgroepen waren onder andere gemeentelijke ambtenaren veiligheid en 
verkeer/ fietsbeleid, politie, de landelijke organisaties uit het Platform Aanpak Fietsdiefstal en lokale 
vrijwilligers van de Fietsersbond.  

In het voorjaar 2005 deed de Fietsersbond een oproep aan alle politiekorpsen, gemeenten en andere 
partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van fietsdiefstal om mee te doen aan de verkiezing van de 
beste aanpak van fietsdiefstal. Uit de aanmeldingen (ruim 30) selecteerde de Fietsersbond zeven 
nominaties, stuk voor stuk initiatieven die volgens de Fietserbond navolging verdienen. Een 
onafhankelijke jury onder voorzitterschap van Wim Deetman (VNG) bekroonde de integrale aanpak 
van de politie Winterswijk (resultaat: 50% minder aangiften in zes maanden). 

Voor de publieksprijs, georganiseerd in samenwerking met de Telegraaf, kon men via de website 
stemmen op de zeven genomineerden. Uiteindelijk ging deze prijs naar de gemeente Amsterdam. 
Amsterdam mag dan de stad zijn met de meeste fietsdiefstal, het publiek ziet goed dat de gemeente 
er alles aan doet om fietsendieven het leven zuur te maken. Tijdens het congres Aanpak Fietsdiefstal 
kregen de winnaars de Vergulde Fietsketting omgehangen. 

Uit de evaluatie onder de aanwezigen bleek dat het congres Aanpak Fietsdiefstal over het algemeen 
erg goed was bevallen. Door de verscheidenheid aan workshops, de mix van bezoekers en de 
praktische tips achteraf was dit congres zeker een succes.  

Landelijk Platform Aanpak Fietsdiefstal 

De Fietsersbond is actief in het Platform (voorheen de werkgroep) Aanpak Fietsdiefstal onder 
voorzitterschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Eindelijk is de software voor de koppeling 
van de politiebestanden met het landelijk register bij de RDW gereed gekomen. Het was nog even 
spannend of ook herkenbare, unieke fietsen zonder chip ook hierin mochten worden opgenomen. 
Minister Remkes heeft hiertoe gelukkig wel besloten, na aandringen van vrijwel alle deelnemers. 

1.2.2 Beleidsbeïnvloeding en onderzoek 

1.2.2.1   Voorbereiding Fietsbalans-2 (voorheen tweede ronde) 

In 2005 is veel werk verricht ter voorbereiding van het project Fietsbalans-2. 

Na oriëntatie, zowel intern als extern, op wensen en mogelijkheden van een tweede 
ronde Fietsbalans in gemeenten is het ontwerp van het project vastgesteld en is de 
uitwerking op vele punten reeds ter hand genomen. De aandachtspunten van dit project 
in het kort zijn de volgende: Fietsbalans-2 
• meet en beoordeelt de ontwikkeling van het fietsklimaat ten opzichte van de eerste 

Fietsbalansmeting  
• onderzoekt de kwaliteit van de fietsparkeervoorzieningen in de gemeente ook in de 

praktijk  
• benoemt de structurele zwakten van en de zwakke punten in het fietsnetwerk 
• meet de luchtkwaliteit tijdens de praktijkmeting zowel op de fiets als in de auto 
• maakt inzichtelijk wat het effect van het fietsgebruik in de gemeenten is op de gezondheid van de 

inwoners  

Fietsbalans-2 maakt gebruik van verschillende gegevensbestanden en programma’s voor het 
invoeren, verwerken en presenteren van de meetgegevens van de praktijkmeting en de andere 
aspecten. Door de uitbreiding van het project zal de complexiteit daarvan nog toenemen. Daarom 
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(Ver)nieuw(d)e en versterkte lokale afdelingen 
• nieuwe (onder)afdelingen in Driebergen (uitbreiding tot Utrechtse Heuvelrug), Gorinchem, Nijmegen 

(doorstart), Sittard/Geleen (herstart), Sliedrecht, Texel, Wassenaar, Waterland, Westelijk Brabant 
(netwerk contactpersonen)  

• ook extra ondersteuning gegeven in 3B-hoek (Bergschenhoek / Berkel en Rodenrijs / Bleiswijk), 
Brabantse spoordriehoek (Boxtel/Den Bosch/Tilburg), Leiden, Maastricht (veel nieuwe actieve leden) 

moet er nieuwe programmatuur komen die gebruiksvriendelijk, in- en overzichtelijk, idiot-proof en fail-
safe is. Deze wordt voornamelijk door de Fietsersbond zelf ontwikkeld. Het eerste deel wordt 
geprogrammeerd door verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng.   

Lokale discussies / Uitbuiten resultaten Fietsbalans  

In 2005 werden in de vijf gemeenten, waar in 2004 de Fietsbalans was opgemaakt, de lokale 
Fietsersbondafdelingen ondersteund bij het onder de aandacht brengen van het rapport. Zo werd in 
de raadscommissie van drie gemeenten een presentatie over het rapport gegeven. Het aantal 
gemeenten waarin een onderzoeker van het landelijk bureau zo’n toelichting verzorgde, is daarmee 
de 80 gepasseerd. Verzoeken voor het sturen van een Fietsbalansrapport blijven van diverse kanten 
binnenkomen (studenten, raadsleden, media en dergelijke). 

1.2.2.2   Fietsersbond Routekeuring 

Ontwikkeling  

De beoordelingssystematiek en rapportagevorm zijn 
afgerond. Veel tijd is besteed aan het inzichtelijk maken van 
de resultaten op digitale kaarten. De eerste versie van de 
routekeuringsmethode staat nu stevig in de schoenen. 
Verder gaat er veel aandacht naar het stroomlijnen van de 
gehele softwareapplicatie, onder andere resulterend in een 
heldere gebruiksinterface en een complete systeemdocumentatie. Met de stroomlijning is eind van het 
jaar begonnen en deze zal in de eerste helft van 2006 gereed zijn.  

Uitvoering op verzoek van Fietsersbondafdelingen 

Bij nader inzien was het voornemen om op verzoek van lokale afdelingen een routekeuring uit te 
voeren niet geslaagd. Een routekeuring moet met instemming en op verzoek van de wegbeheerder 
plaatsvinden wil het resultaat opleveren. Daarnaast zijn er geen verzoeken ingediend door afdelingen. 

Uitvoering op verzoek van wegbeheerders  

Het rapport over de hoofdfietsroutes in de gemeenten Westland en Midden-Delfland kwam in het 
voorjaar gereed en werd gepresenteerd in het Fietsplatform van het stadsgewest Haaglanden. Mede 
op basis van de keuring stelde gemeente Westland een gedegen fietsplan op. Halverwege het jaar 
ontving de provincie Utrecht de drie lijvige rapporten van de keuringsresultaten van provinciale routes. 
Begin 2006 wordt bekend hoe de provincie met onze aanbevelingen aan de slag gaat. 

Onderhoud en verbeteren meetfiets 

In het voorjaar vond het noodzakelijke onderhoud plaats (onder andere betere versnellingssystemen). 
Eind van het jaar is er nieuwe digitale videoapparatuur aangeschaft als vervanging voor de versleten 
oude analoge videoapparatuur. Het hiervoor ingehuurde bedrijf ArtiVisuals heeft tevens het 
hardnekkige probleem opgelost van het niet synchroon lopen van de camera- en laptopkloktijden. 
Begin 2006 jaar wordt de videoapparatuur ingebouwd in een aangepaste voorbehuizing. 

1.2.3 Beleidsbeïnvloeding – lokaal 

Via algemene kaderondersteuning en afdelingsondersteuning werden afdelingen en vrijwilligers zowel 
pro- als reactief geïnformeerd en geholpen. Hierbij werden de bekende communicatiekanalen ingezet 
(e-mail, dagelijkse telefonische spreekuren, Ketting, Schakeltje, Kettingkast en mailingen). Door extra 
inspanningen en ondersteuning steeg ook dit jaar het aantal lokale afdelingen licht.  
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Helaas mislukte in Hattem en Lisse de start van een nieuwe afdeling en in Oisterwijk werd de afdeling 
opgeheven na een onsuccesvolle poging tot herstart. De (onder)afdelingen Borne en Culemborg 
werden opgeheven. 

In  februari werd een introductieavond voor nieuwe actieven georganiseerd, waarbij een enthousiaste 
groep vrijwilligers aantrad. Verder werden er drie themadagen georganiseerd: één voor de afdelingen 
(over publiciteit en omgaan met de pers, met goede tips voor de deelnemers van de aanwezige 
journalisten), één voor penningmeesters (over financieringswijzigingen in verband met de toekenning 
van het CBF-keurmerk) en één voor de provinciale vrijwilligers en medewerkers. Alle voorzagen 
duidelijk in een behoefte.  

In april werd het fors vernieuwde ABC, het handboek voor de actieve vrijwilliger, naar alle afdelingen 
verstuurd. Nieuwe hoofdstukken hierin waren onder andere die over lobby en beleidsbeïnvloeding, 
publiciteit, acties en meer succes met je afdeling. In contacten met afdelingen wordt veelvuldig 
verwezen naar het ABC en ook de handleidingen.  

Verder werd nieuw actiemateriaal aangeschaft voor gebruik door afdelingen: professionele 
telapparaten (voor het tellen van fietsstromen), twee megafoons en speldjes en balpennen met logo. 
Onder andere vanwege het stijgende aantal afdelingen werden nieuwe vlaggen gekocht.  

Verkeerskundige ondersteuning wordt nog steeds veel gevraagd over het onderwerp rotondes en 
Duurzaam Veilig, waarbij met name het deelonderwerp scheiden, mengen en parkeren een topic is. In 
het oog sprong een vraag van de afdeling Leiden naar de (on)veiligheid van fietsers op trambanen 
naar aanleiding van de plannen voor de Breestraat. De afdeling Utrecht werd begeleid bij het opstellen 
van een verkeerslichtenrapport. Op juridisch gebied nam de adviesperiode van Maastrichtse bezwaar- 
en beroepsprocedures rond fietsparkeren meerdere maanden in beslag. Een klein aantal bezwaar- en 
beroepszaken werd afgerond, voor het merendeel met positief resultaat. 

Veel afdelingen deden mee aan activiteiten rond het openhouden van stationsstallingen en 
afsluitingen van overwegen. Diverse afdelingen ontplooiden activiteiten in aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen in 2006. Met behulp van door het landelijk bureau opgestelde brieven konden ze 
aan de slag. Voorts werden afdelingen geïnformeerd over wegdek en onderhoud in verband met de 
openstelling van het meldpunt ‘Mijn slechtste fietspad’. Plaatselijke afdelingen konden aansluiten bij 
deze actie en over de klachten contact opnemen met hun gemeente. 

In het kader van het project ‘Meer succes met je afdeling’ ontvingen alle afdelingen in januari de twee 
handleidingen (Naar een succesvolle afdeling / Vinden en binden van nieuwe vrijwilligers) behorend 
bij de themadagen die najaar 2004 werden georganiseerd, evenals een expliciet aanbod voor 
ondersteuning. Als gevolg hiervan staat vrijwilligersmanagement nu veel duidelijker dan voorheen op 
de agenda van zowel afdelingen als het landelijk bureau. Bij ongeveer 20 afdelingen is het werven van 
nieuwe actieven uitgegroeid tot een nieuwe aparte taak waarvoor zich iemand verantwoordelijk voelt. 

Digitale communicatie afdelingen 

De Kettingkast, het speciale gedeelte op de website voor de actieve vrijwilligers, werd weer verder 
uitgebreid, onder andere met het vernieuwde ABC en wordt nu ook vermeld op de homepage van de 
algemene website, warmee de vindbaarheid flink is vergroot.  

Hoewel het project afdelingswebsites was afgerond, meldden heeft zich in het eerste halfjaar van 
2005 toch weer een aantal nieuwe afdelingen hiervoor. Wegens de grote vraag werd de cursus 
afdelingswebsites aan negen afdelingen aangeboden. Door dit project is het aantal afdelingen met 
een eigen website sterk gestegen tot meer dan 50, waarvan ongeveer de helft met een uniforme 
opzet.  

Begin dit jaar rezen er problemen bij het versturen en updaten van een digitale afdelingsledenlijst. De  
oplossing daarvan kostte veel tijd en deze was onvoorzien. De mogelijke oorzaak lijkt inmiddels 
gevonden, maar het uittesten van de oplossing lukte in 2005 niet meer. Naar verwachting zullen 
afdelingen in 2006 weer een digitale ledenlijst kunnen krijgen. De behoefte daaraan is groeiende. 
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Amsterdam  
• reguliere deelname aan verschillende ambtelijke overleggen op stedelijk en stadsdeelniveau waardoor 

inbreng in een vroegtijdig stadium van de planvorming mogelijk wordt 
• na grote inzet is het Hoofdnet Fiets, na dreigende inkrimping, nu vastgelegd als het fijnmazige netwerk 

dat nodig is voor een goed fietsbeleid 
• de onderdoorgang van het Rijksmuseum werd veiliggesteld voor fietsers en voetgangers na ruim twee 

jaar intensief actievoeren in nauwe samenwerking met buurtbewoners en wijkcentrum 
• met een toptien van slecht wegdek en raadsadressen is aandacht gevraagd voor het onderhoud van 

fietsroutes 
• fietsparkeren werd op verschillende niveaus onder de aandacht gebracht: meer stallingplekken bij de 

stations, geen megafietsenstalling in de binnenstad maar meerdere kleinere stallingen, bezwaar tegen 
onterecht wegknippen van fietsen en pogingen tot het behoud van buurtstallingen 

Utrecht 
• rapport met metingen en tellingen over de afstelling van verkeerslichten op twee hoofdfietsroutes. 

Resultaat: gemeente gaat de aanbevelingen na en verbetert enkele kruispunten, raadsinitiatief voor 
stedelijke aanpak, haalde de landelijke (vak)pers.  

• Leidsche Rijn: vorming van Fietsersbond- en bewonersgroep om de druk op te voeren bij de gemeente 
om knelpunten als gevolg van bouw- en reconstructiewerken te verhelpen. Resultaat: versnelde aanpak, 
publiciteit, nieuwe impulsen aan het overleg met verkeersambtenaren. 

• lobby voor en verkenning naar mogelijkheden voor meer fietstrommels en buurtschuren. Resultaat: 
raadsmotie over versnellen van procedures, enkele trommels gerealiseerd.  

• in aanloop raadsverkiezing 2006: zevenpuntenplan Fietsersbond ingebracht bij raadsfracties en 
contacten met raadsleden aangehaald. Resultaat: vooruitstrevende fietsparagrafen in het 
verkiezingsprogramma van bijna elke fractie 

• inspraak diverse grote verkeersprojecten. Resultaat: dreigende omzetting van fietspaden in ventwegen 
bij herontwerp Majellaplein weten te voorkomen. 

Amsterdam en Utrecht 

In deze steden zijn respectievelijk 2 en 1 betaalde medewerkers actief en daarom is hierbij ook een 
zeer beknopt overzicht van hun activiteiten opgenomen. 

1.2.4 Beleidsbeïnvloeding – regionaal  

Versterking regionale beleidsbeïnvloeding 

In 2005 zijn goede stappen gezet om de Fietsersbond op provinciaal niveau te versterken; ook de 
beïnvloeding van het mobiliteitsbeleid van de provincie heeft voortgang geboekt. In Flevoland werd 
een presentatie gehouden voor de statencommissie verkeer om input te leveren voor de provinciale 
nota mobiliteit. In Brabant konden wegens personele wisselingen en onderbezetting nog geen 
resultaten worden geboekt.  

Noord-Holland 

Vanaf juni 2005 kon de provinciale medewerker aan de slag. Er werd begonnen met de inventarisatie 
van het netwerk van hoofdfietsroutes op knelpunten, barrières en ontbrekende schakels. De 
afdelingen leverden hiervoor veel gegevens aan. Deze worden nu verwerkt in een rapport en een 
kaart om de provincie te voorzien van nuttige informatie. Daarnaast zijn potentiële locaties onderzocht 
ter versterking  / uitbreiding van de OV-fiets. Verder is een start gemaakt met de ondersteunende 
activiteiten zoals de nieuwsbrief. De provincie Noord-Holland beslist voorjaar 2006 of de eenjarige 
ondersteuningssubsidie wordt voortgezet. 

Zuid-Holland 

In 2005 kwam er zekerheid over de continuering van de provinciale subsidie voor enkele jaren. De 
Fietsersbond had een structurele inbreng in twee projecten die de bereikbaarheid in de regio willen 
vergroten: Swingh in stadsgewest Haaglanden en Nexus in de Stadsregio Rotterdam. Daarnaast 
werden vrijwilligers van de lokale afdelingen ondersteund bij de inbreng in de verschillende regionale 
en provinciale overleggen.  
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In september werd de digitale fietsrouteplanner op feestelijke wijze door gedeputeerde Van 
Nieuwenhoven op de website van de provincie Zuid-Holland geplaatst. De fietsrouteplanner is nog 
steeds in ontwikkeling en vrijwilligers van de Fietsersbond leveren hierover informatie aan over de 
fietsverbindingen. Er verschenen vijf nieuwsbrieven plus een extra editie wegens het overlijden van 
een zeer actief en betrokken afdelingslid. In het najaar werd begonnen met het invullen van de 
website www.fietsersbond.nl/zuid-holland met onder andere een aantal eigen publicaties zoals het 
zwartboek ‘Rotondes in Zuid-Holland’. 

Flevoland: Kind veilig op de fiets! 

Een Fietsersbondmedewerker gaf op 22 basisscholen 49 praktische fietslessen aan ongeveer 1400 
leerlingen uit groep 5 tot en met 8 in Almere, Dronten, Lelystad, Urk, Marknesse, Emmeloord en 
Zeewolde. Hierbij gebruikte hij de ‘ververste’ fietsparcourskisten, met materialen om een parcours uit 
te zetten waarop leerlingen hun fietsvaardigheid verbeteren. Een betere fietsvaardigheid draagt bij 
aan meer veiligheid voor de kinderen. Daarnaast werd gratis voorlichtingsmateriaal aangeboden. Na 
drie jaar heeft inmiddels ongeveer 60% van de scholen in Flevoland kennis gemaakt met de 
fietsparcourskisten. Als de scholen eenmaal gezien hebben hoe het werkt, lenen ze het volgend jaar 
de kisten uit de speel-o-theek en gaan er zelfstandig mee aan de gang. Een goede ontwikkeling. 

Utrecht 

Dankzij een in 2005 door de provincie Utrecht beschikbaar gestelde subsidie kon een digitale 
fietsrouteplanner ontwikkeld worden voor deze provincie. De digitale routeplanner is een uniek product 
van de Fietsersbond. Meer dan 100 vrijwilligers van de Fietsersbond brengen alle mogelijke 
fietsverbindingen in kaart en niet alleen de standaard fietsroutes. De applicatie werd gemaakt, de 
eerste gegevens ingevoerd en vrijwilligers werden geworven. Zij vormen een belangrijke factor bij het 
invoeren van lokale gegevens. In 2006 gaat de routeplanner on line en het beheer loopt tot 2013. 

Gelderland 

De provincie Gelderland verleende subsidie voor drie projecten: een routekeuring in de Achterhoek, 
de aanpak van fietsdiefstal en de inventarisatie van barrières in de provincie. De activiteiten zijn eind 
2005 gestart en lopen nog door tot juli 2006. 

1.2.5 Beleidsbeïnvloeding – nationaal 

Ook dit jaar was de bond weer vertegenwoordigd in de Stichting Landelijk Fietsplatform (een 
samenwerkingsverband met NTFU, Stichting Fiets en ANWB, voor recreatief fietsen) en in het 
Fietsberaad, dat overheden helpt bij het realiseren en onderhouden van voorzieningen voor het 
fietsverkeer. De bond leverde een bijdrage aan de evaluatie van het Fietsberaad. Verder was de 
Fietsersbond actief in het overlegorgaan Personenvervoer. De relatie fiets - openbaar vervoer 
bespreekt de bond in de stichting Fiets en Openbaar Vervoer, die NS Fiets adviseert. In de 
overleggroep Ruimte voor de Fiets krijgt de Fietsersbond informatie over de landelijke voortgang van 
het project Ruimte voor de Fiets. En in het LOCOV verdedigt de Fietsersbond samen met andere 
consumentenorganisaties de belangen van de treinreiziger bij de NS en Verkeer en Waterstaat. 

Sinds oktober 2005 maakt de Fietsersbond deel uit van een klankbordgroep mobiliteitsmanagement. 
Deze is ingesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Naast de Fietsersbond nemen onder 
andere het ministerie van VROM, Rijkswaterstaat, de EVO en de heer Keijzers, hoogleraar duurzaam 
ondernemen van Nijenrode deel.  

Fietsdiefstal was dit jaar een zeer belangrijk onderwerp (zie 1.2.1). De Fietsersbond heeft geprobeerd 
de impasse in de slotendiscussie te doorbreken door stichting ART een voorstel te doen voor 
aanpassing van het keuringsreglement. Indien deze wijzigingen doorgevoerd worden, zal 
Fietsersbond het keurmerk van harte aanbevelen bij fietsers. ART bestudeert de voorstellen. 

In de halfjaarlijkse overleggen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat kreeg het onderliggend 
wegennet veel aandacht. Met de wens voor een betere benutting van het onderliggend wegennet 
vreest de Fietserbond dat de doorstroming en de veiligheid van fietsers in gevaar komt. Verder is 
uitgebreid gesproken over de spoorwegovergangen en de rol van ProRail bij de sluiting ervan. 
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Tijdens de overleggen met de ministeries van VROM en Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd 
vooral gekeken naar de relatie tussen fietsen, gezondheid en fijn stof en zijn mogelijkheden 
onderzocht om hierop een campagne te starten. 

Fietsinfrastructuur 

Relevante verkeerskundige en verkeerstechnische ontwikkelingen zijn actief gevolgd, zoals nieuwe 
kennis op het gebied van maatregelen bij wegwerkzaamheden. Overdracht van nieuwe kennis op de 
actieve achterban gebeurt via een vaste rubriek in de Ketting. Daarnaast werd op meerdere plaatsen 
actief meegewerkt aan onderzoeksprogramma’s, zoals onderzoek naar fietsen in winkelgebieden 
(BRO in opdracht Fietsberaad), naar het verband tussen de verkeersveiligheid van fietsers en 
fietsgebruik (Goudappel in opdracht van AVV), naar fietsgebruik en gemeentebeleid (Research voor 
Beleid in opdracht van Fietsberaad) en fietsstraten (Goudappel in opdracht van Fietsberaad). Binnen 
CROW-verband wordt zeer actief meegewerkt aan de herziening van ‘Tekenen voor de Fiets’, het 
handboek voor fietsvriendelijke infrastructuur. Dit laatste en een groot deel van deze onderzoeken 
worden in het voorjaar van 2006 gepubliceerd. Het punt van een goede vormgeving en 
voorrangsregelingen op rotondes stond wederom in de schijnwerpers, ditmaal door een persbericht 
van de SWOV. Op de verkeerskundige werkdagen in juni werd in de zaal bij verkeerskundigen groot 
draagvlak gevonden voor de CROW-aanbeveling voor voorrang voor fietsers op rotondes binnen de 
bebouwde kom. 

Fietsparkeur 

De Fietsersbond is vertegenwoordigd in zowel het bestuur als het college van deskundigen van de 
stichting Fietsparkeur. Het normstellend document is gemoderniseerd, waardoor de fietsparkeer-
systemen nog beter bestand zijn tegen fietsendieven. 

Nota Mobiliteit 

In het najaar werd de Nota Mobiliteit behandeld in de Kamer. De fietsparagraaf ziet er redelijk goed 
uit. Het probleem zit in de benutting van het onderliggend wegennet. Door doorstroommaatregelen 
verwacht de bond dat fietsers te maken krijgen met nieuwe barrières. Veel drukkere wegen, moeilijker 
oversteken en het verdwijnen van oversteken zijn mogelijke effecten. De minister heeft het probleem 
onderkend en heeft toegezegd het te bespreken met de decentrale overheden. De geplande nadere 
analyses zijn niet verricht door de bond. Fietsberaad en AVV hebben in 2005 op basis van de 
gegevens van de Fietsbalans nader onderzoek gedaan naar de relatie tussen verkeersveiligheid en 
fietsgebruik en effecten op het fietsgebruik, waarin onder andere gekeken werd naar OV-aandeel. De 
eigen analyse zou slechts beperkt wat toevoegen en is daarom geschrapt. 

Maak werk van de Fiets 

In 2005 werd bij vier bedrijven (Tweestedenziekenhuis in Tilburg, Gasunie in Groningen, Philips 
Medical Systems in Best en Fortis ASR in Utrecht) een pilot gehouden. Deze bestond uit drie  
onderzoeken, naar het mobiliteitsbeleid, de fietsparkeervoorzieningen en de kwaliteit van twee 
belangrijke woon-werkfietsroutes. Over de resultaten van deze onderzoeken is gerapporteerd waarbij 
ook aanbevelingen zijn gedaan om het fietsklimaat voor de werknemers te verbeteren. Het project is  
op het congres van VM2 advies via een workshop gepresenteerd. In 2006 zullen meer dan 30 
bedrijven benaderd worden met de ontwikkelde methode. 

Met de fiets naar de winkel 

Deze driejarige campagne werd in 2005 afgesloten met de presentatie van een studie van de 
Fietsersbond. Deze werd op 4 juni tijdens een actiedag van afdeling Utrecht overhandigd aan minister 
Peijs van Verkeer en Waterstaat. Lokaal werd campagne gevoerd voor betere rekken bij 
supermarkten. In totaal deden meer dan 70 afdelingen mee. 

Fietsverlichtingscampagne 

Zoals elk jaar participeerde de Fietsersbond in de door het ministerie van V&W opgezette campagne 
‘Licht aan. Daar kun je mee thuiskomen’. Het landelijk bureau ondersteunde de afdelingen bij de 
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verlichtingsacties met een actiedraaiboek en voorlichtingsmateriaal. Lokale afdelingen voerden rond 
de 30 acties, variërend van het geven van voorlichting over goede fietsverlichting op scholen tot het 
repareren van fietsverlichting van het publiek. 

Veiligheid 

De gedachten en ideeën van de Fietsersbond over de toekomst van het verkeersveiligheidsbeleid zijn 
verwoord in een bijdrage aan de SWOV-essaybundel ‘Denkend aan Duurzaam Veilig’. In onze 
bijdrage geven we onze visie op verkeersveiligheid en doen we concrete aanbevelingen hoe verder te 
gaan met verkeersveiligheid. Verder uitte en onderbouwde de bond zijn zorgen over de onderwerpen 
Motorvoertuigverlichting Overdag en Onderliggend Wegennet Plus. Bestaand onderzoek heeft die 
zorgen eerder vergroot dan verkleind. 

Publieksacties 

Na inventarisatie van alle actiemogelijkheden werd begonnen met een mini-actie rondom de 
uitrijkaarten voor de autoparkeergarages bij NS-stallingen. Na een oproep stuurden leden van de 
Fietsersbond deze kaarten massaal naar het landelijk bureau met het verzoek om NS te vragen ook 
voor fietsers dit soort kortingsacties te starten. Dit bericht werd overgebracht aan NS en deze gaf aan 
te begrijpen dat enerzijds fietsenstallingen te sluiten en anderzijds met korting de auto kunnen 
parkeren de beeldvorming over de fietsvriendelijkheid van de NS niet vergroot. 

Een in 2004 gestarte actie om klachten te melden over inkrimping van openingstijden van 
stationsstallingen wegens bezuinigingen leverde honderden klachten van fietsers op, die werden 
overhandigd aan de Tweede Kamercommissie Verkeer en Waterstaat. Onder druk hiervan besloot de 
NS in het voorjaar om de verslechteringen terug te draaien. Met name de stallingen in de grotere 
steden zijn nu weer open tot de laatste trein. 

Meldpunt ‘Mijn slechtste fietspad’ 

In mei ging het dit meldpunt op onze website als jubileumactie de lucht in. Een week later hadden 
fietsers al 1.000 klachten ingestuurd en aan het eind van het jaar stond de teller op 3.400 klachten. 
Deze klachten werden vervolgens onder de aandacht van de gemeenten gebracht. Dat leidde tot 100 
snelle reparaties, vragen in de gemeenteraden, afdelingen die wethouders en ambtenaren 
rondleidden langs knelpunten en veel andere plaatselijke activiteiten. De deelgemeente Rotterdam-
Charlois asfalteerde een slecht onderhouden tegelfietspad en schonk dit als jubileumcadeau aan de 
jarige Fietsersbond.        

Nota Railveiligheid 

In februari overlegde de Tweede Kamer over de nieuwe nota Railveiligheid. De Fietsersbond had 
vooraf veel contacten gehad met Kamerleden. De minister wil overwegen sluiten omdat hierdoor 
minder botsingen tussen treinen en weggebruikers gebeuren. Maar door het sluiten van overwegen 
verdwijnen doorgaande fietsverbindingen, vaak in mooie, rustige gebieden. Alle Kamerleden steunden 
de suggestie van de bond om selectieve sluiting (alleen voor auto’s, niet voor langzaam verkeer) te 
stimuleren. In de loop van het jaar toonde de Fietsersbond aan dat uitvoerder ProRail zich niet aan het 
vastgestelde beleid houdt. Ondanks brieven aan de minister en veel Kamervragen is dit beleid nog 
niet gewijzigd. 

1.2.6 Beleidsbeïnvloeding – internationaal 

Als lid van de European Cyclists' Federation (ECF) leverde de bond een bestuurslid aan deze organi-
satie. Veel tijd ging zitten in Eurovelo, het netwerk van Europese lange-afstandsfietspaden en in de 
organisatorische afstemming tussen Velo-City en ECF. Het in de gaten houden van de Europese 
agenda wordt steeds belangrijker. Zo werd er gesproken over de dode-hoekproblematiek bij 
vrachtwagens, de negatieve effecten van een helmplicht voor fietsers op het fietsgebruik en daarmee 
de gezondheid, safe car fronts  en over motorvoertuigverlichting overdag. De Fietsersbond bestudeert 
deze onderwerpen in samenwerking met ECF. De bond coördineerde de inzet van ECF rondom de 
dode-hoekproblematiek en safe car fronts, maakte fact sheets en gebruikte deze tijdens een ECF-
bijeenkomst met europarlementariërs.   
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Door een bijdrage van de ECF werd het mogelijk om Fietsersbondmateriaal te vertalen in het Engels 
en zo toegankelijk te maken voor andere landen. De website van de Fietsersbond bevat nu een 
Engelstalig dossier met daarin informatie over fietsparkeren (inclusief vertaalde informatie over 
Fietsparkeur), de aanpak van fietsdiefstal en diverse links. 

De Fietsersbond presenteerde tijdens Velo-City 2005 te Dublin een lezing getiteld: How improvement 
of other vehicles can improve safety of cyclists, waarbij ingegaan werd op de dodehoekproblematiek 
en de botsvriendelijkheid van voertuigen. Tijdens Velo-City werden veel internationale contacten 
gelegd of weer opgefrist. 

1.3 Voorlichting 

Voorlichting, pers en publiciteit algemeen 

De Fietsersbond zocht ook afgelopen jaar weer voortdurend naar mogelijkheden voor publiciteit over 
eigen onderwerpen, activiteiten en standpunten. Dit jaar gingen er 40 persberichten de deur uit naar 
ongeveer 250 adressen. Onderwerpen die veel landelijke en regionale publiciteit opleverden waren: 
actieoproep wegknipbeleid gemeenten, meldpunt ‘Mijn slechtste fietspad’ en het consumenten-
onderzoek naar fietskettingen 

De pers weet ons ook steeds beter te vinden als het om reacties op ander nieuws gaat. Daarnaast 
werd de Fietsersbond veelvuldig geraadpleegd door de media over allerlei consumentenzaken. In 
diverse verbanden werd bij communicatieactiviteiten samengewerkt met andere organisaties, zoals 
met de Federatie Blinden en Slechtzienden (verspreiding folder en poster met ons logo) en met de 
Nationale Kinderkrant (publicatie fietstips). 

Zoals uit de laatste Charibarometer blijkt, is het  gelukt de naamsbekendheid op peil te houden en 
zelfs iets te vergroten naar 19% (was 14% in 2004, 18% in 2003 en 13% in 2001). 

Vogelvrije fietser 

De Vogelvrije Fietser, het ledentijdschrift van de Fietsersbond, verschijnt zes keer per jaar. Het 
tijdschrift informeert leden over de activiteiten van de Fietsersbond. Dit jaar werd het blad naar 
aanleiding van uitkomsten van het lezersonderzoek 2004 in een nieuw en eigentijdser jasje gestoken. 
Ook werd het redactiestatuut vernieuwd. 

De Vogelvrije Fietser is naast ledenbinder ook het visitekaartje van de Fietsersbond. Er was in het 
jubileumjaar dan ook veel aandacht voor de jarige bond. Er verschenen onder andere artikelen over 
het sluiten van overwegen door ProRail, het congres Aanpak Fietsdiefstal, de fietsrouteplanner, het 
illegaal wegknippen van de fiets en beleidsmatige en maatschappelijke ontwikkelingen rondom de 
fiets zoals luchtkwaliteit en botsveiligheid van auto’s. Aandacht voor het meldpunt ‘Mijn slechtste 
fietspad’ en de geschiedenis van de Fietsersbond ondersteunden de bond in zijn functie als 
belangenbehartiger van de gewone fietser. Ook bood het blad consumenteninformatie in de vorm van 
eigen onafhankelijke tests van fietsproducten (zie bij consumentenvoorlichting).  

Website 

De website www.fietsersbond.nl is voor de Fietsersbond een belangrijk middel om te communiceren 
met (actieve) leden en (potentiële) fietsers in algemeen. De site is up to date gehouden om de 
beleidsbeïnvloeding te ondersteunen, fietsers informatie te bieden en de bekendheid van de 
Fietsersbond te vergroten. In onze campagnes en acties vervult de website een interactief element, 
denk aan onze actie met het meldpunt ‘Mijn slechtste fietspad’, wegknipacties of aan onze 
ledenwerfacties. Via de website meldden zich in 2005 438 leden (doelstelling was 400). Het aantal 
bezoekers steeg met 24% naar 69.300 (doelstelling was 50.000). In de website kon in de afgelopen 
jaren mede dankzij subsidies van het ministerie van VROM extra worden geïnvesteerd.  

Huisstijl en communicatiestrategie 

Om de herkenbaarheid van de Fietsersbond te vergroten is een huisstijlontwikkelingstraject in gang 
gezet. De reizende tentoonstelling en drukwerk in grote oplagen zijn in eenzelfde stijl vervaardigd. 
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Ook de nieuwe lay-out van de Vogelvrije Fietser is hierop  afgestemd. In het jubileumjaar 2005 is aan 
het logo toegevoegd: ‘Al 30 jaar sterk voor fietsers!’ 

Voorlichting via fietsenwinkels (Duurzame mobiliteit) 

In 2005 steeg het aantal fietsenwinkels met Fietsersbondfolderdisplays op de toonbank met 200 tot 
700 en 500 van hen bieden bovendien korting aan leden van de Fietsersbond. Een overzicht van deze 
winkels staat op onze website. De displays werden dit jaar aangevuld met folders over hoe de fiets 
tegen diefstal te beschermen en over accessoires om boodschappen beter mee te kunnen nemen op 
de fiets. 

Consumentenvoorlichting 

In 2005 werd weer een aantal consumententesten uitgevoerd van fietspompjes voor onderweg,  
bakfietsen, bagagekarren en handige mandjes voor de boodschappen, naafdynamo’s en GPS voor op 
de fiets. Hierover werd bericht in de VVF en op de website. Daarnaast werd antwoord gegeven op 
individuele vragen en verschenen de fietsverlichtingsfolder en de folder met tips tegen fietsendiefstal. 

Reizende jubileumtentoonstelling 

Er werd een reizende tentoonstelling gemaakt met (inmiddels) negen panelen waarop wordt uitgelegd 
wat de Fietsersbond doet. Onderdeel van de tentoonstelling is ook een hometrainer (die via een 
computer verbonden is met een groot tv-scherm), waarop het publiek een ‘virtuele fietstocht’ kan 
maken via goede en slechte fietsvoorzieningen. Zo kan het publiek ervaren wat de Fietsersbond op 
straat verbetert voor fietsers. De ‘virtuele fietstocht’ is met succes getest tijdens de Fietsvakantiebeurs 
en samen met de panelen ingezet tijdens het congres van de Fietsersbond en op de beurs van het 
blad Verkeerskunde. 

Routeplanner Zuid-Holland (zie bij Regionale beleidsbeïnvloeding, Zuid-Holland) 

1.4 Leden- en fondsenwerving 

Ledenwerving 

In 2005 werden extra inspanningen verricht het ledental iets te laten groeien, zoals verbeterde service 
(ledenkorting bij fietsenwinkels) en vernieuwing en ruime verspreiding van folders onder fietsers 
(onder andere via fietsenwinkels). Een ledenwerfkaart in het najaarsnummer van de 50 Plus Gids 
bracht minder op dan gehoopt. De werving door afdelingen en op beurzen verliep dit jaar redelijk 
succesvol wat waarschijnlijk vooral te danken was aan het relatief dure cadeau (een goed geteste 
fietsketting) dat men bij aanmelding kreeg. Naar aanleiding van een presentatie op de LR, is na 
consultatie van de LR, door het bestuur een verkennend onderzoek gestart naar de mogelijkheden om 
een collectieve (rechtsbijstand)verzekering af te sluiten voor leden van FB. Bedoeling is om iets aan te 
bieden wat speciaal gericht is op de fietser. 

Donatieverzoek  

Het donatieverzoek met als onderwerp het meldpunt ‘Mijn slechtste fietspad’ was succesvoller dan in 
voorgaande jaren, wat waarschijnlijk te danken was aan het concrete onderwerp en wellicht ook aan 
het feit dat het een jubileumjaar was. Bij het donatieverzoek werden verschillend vormgegeven 
brieven getest, waarbij de eenvoudigste brief het best scoorde qua opbrengst. 

Automatische incasso 

In het najaar werd een proef gehouden met het telefonisch werven van machtigingen voor 
automatische incasso. Ruim 50% van de bereikte leden reageerde positief en wilde bovendien 
gemiddeld 30% meer bijdragen. Dankzij deze werving konden enkele tientallen leden worden 
behouden die anders als wanbetaler zouden zijn afgevoerd. De terugverdientijd van deze actie 
bedroeg ongeveer 1 jaar en kan daarmee een financieel succes worden genoemd. Het aantal 
klachten over deze wervingswijze lag onder het bij telemarketing gehanteerde acceptabele 
percentage. Alle klachten werden beantwoord. Het ledenadministratieprogramma is geschikt gemaakt 
voor het zo veel mogelijk automatisch invoeren van machtigingen en verwerken van incasso’s. 
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Leden erbij en eraf 

Er kwamen bijna 2000 leden bij maar bijna 2600 zegden hun lidmaatschap op. Dit is 8,5% van het 
ledental en ongeveer 1 % hoger dan voorgaande jaren. De Fietsersbond telde circa 31.000 leden en 
daarmee is de doelstelling van 31.500 leden niet gehaald.  

Acquisitie subsidies 

De structurele subsidie van het ministerie van V&W werd voor 2006 weer veilig gesteld met het 
indienen van een activiteitenprogramma. Bij het ministerie van VROM werd de aanvraag voor 
programmafinanciering (‘meer fietsen=meer duurzaamheid’) voor de jaren 2006 t/m 2008 
gehonoreerd. 

Loterijen, fondsen en sponsors 

De Fietserbond ontving in zijn jubileumjaar voor het eerst een bedrag van de Sponsor Loterij uit de 
loterijenopbrengst van 2004. Het geld werd vooral ingezet in het kader van het thema ‘fietsen en 
gezondheid’ en om een aantal knelpunten bij lopende projecten en activiteiten op te lossen. De 
Rabobank sponsorde de druk en verspreiding van de folder ‘Met de fiets naar de winkel’. 

Advertentieacquisitie VVF 

De inkomsten uit advertenties zijn in 2005 op ongeveer het begrote bedrag uitgekomen. 

Schenkingen en legaten 

Het informatiemateriaal over schenkingen en legaten en de informatie op de website zijn 
geactualiseerd. Via mee gehechte antwoordkaarten in de Vogelvrije Fietser werd enkele malen de 
aandacht gevestigd op de mogelijkheid om op deze wijze bij te dragen. Leden zegden voor bijna 
10.000 euro aan periodieke schenkingen toe, die verspreid over de komende 5 tot 10 jaar zullen 
worden geïnd. 

1.5 Algemeen 

Leiding en personele zaken 

Het landelijk bureau werd geleid door de directeur en de drie hoofden van de afdelingen beleid, 
communicatie en ondersteuning. De functie van hoofd afdeling communicatie werd sinds april 
waargenomen door de directeur. 

Productontwikkeling 

In januari 2005 werd in de ledenraad het document Koers 2010 (strategie op hoofdlijnen voor de jaren 
2005-2010) vastgesteld. Met het oog op de gevolgen van Koers 2010 voor het landelijk bureau werd 
door het bestuur een commissie ingesteld die in december een advies uitbracht over de te volgen 
richting van een extern ondersteund organisatieontwikkelingstraject in 2006. 

Thema’s rond gezondheid 

Er is onderzocht of de Fietsersbond samen met een zorgverzekeraar een project over fietsen en 
gezondheid zou kunnen opzetten. Wat de bond hierin kan betekenen, zowel inhoudelijk als als 
samenwerkingspartner, is beschreven in een nota. Aan de hand hiervan zijn gesprekken met 
verschillende zorgverzekeraars gevoerd. Naar verwachting zal dit met een partij begin 2006 tot 
afspraken leiden. 

In 2005 startte ook een project ‘langer op de fiets’, samen met de unie KBO (Katholieke Bond voor 
Ouderen). Onderzocht werd waarom ouderen op een bepaald moment stoppen met fietsen, terwijl 
langer doorfietsen juist goed voor de gezondheid zou kunnen zijn. Voorjaar 2006 zullen de uitkomsten 
worden gepresenteerd samen met de unie KBO; ook zal in het KBO-blad een artikel hierover 
verschijnen (oplage 300.000). In 2006 wordt gekeken of de samenwerking met de Unie leidt tot 
nieuwe initiatieven. 
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CBF-keurmerk 

In september ontving de Fietsersbond het CBF-keurmerk voor goede doelen van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving. Dit heeft gevolgen voor de verantwoording van de financiën van de lokale 
afdelingen. In het najaar van 2005 is dit met de afdelingen besproken. (zie hoofdstuk 2 Jaarrekening) 

Actualiseren adressenbestand 

In 2005 werd het adressenbestand opgeschoond. Alle actieve leden en afdelingsadressen werden 
overgebracht naar Aware en van de overige adressen kon ongeveer een derde worden verwijderd.  

Productbeheer & -verkoop 

De aanschaf van actiematerialen en de verkoop daarvan aan lokale afdelingen ging in 2005 
onverminderd door, in de verkoop van producten aan het brede publiek werd minder dan in 
voorgaande jaren geïnvesteerd. Eind 2005 is besloten met de verkoop aan het brede publiek in 2006 
te stoppen, omdat de kosten niet opwegen tegen baten. 

Klachtenregeling 

Per februari 2005 is de klachtenregeling in werking getreden. Het beperkte aantal klachten dat 
binnenkwam is door het landelijk bureau afgehandeld. De klachten en de afhandeling daarvan zijn aan 
het bestuur gemeld. 

1.6 Overzicht bestede uren 

De urenbesteding van de medewerkers van het landelijk bureau, ontleend aan de intern bijgehouden 
urenregistratie, ziet er als volgt uit:  

urenbesteding

beleid
54%

voorlichting
17%

leden&fondsenwerving
3%

productverkoop
0%

bestuur en bureau
26%
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2 Jaarrekening 
Dit is het financiële verslag over de periode 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005.  
Het financiële verslag 2005 omvat zowel de financiële gegevens van het landelijk bureau alsmede 
van de lokale afdelingen. Hierin zijn niet begrepen de financiële gegevens van ‘Stichting Projecten 
Fietsersbond ENFB’. Het betreft hier een stichting waar momenteel geen activiteiten in uitgevoerd 
worden, derhalve is deze stichting aangemerkt als een “slapende stichting” en niet opgenomen in het 
financieel verslag van Fietsersbond over 2005. 
 
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn Fondswervende Instellingen, wat een vereiste is om 
in aanmerking te komen voor het CBF-keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. In dit 
kader zijn in het financieel verslag over 2005 de financiële gegevens van het landelijk bureau en de 
lokale afdelingen samengevoegd. De vergelijkende cijfers over 2004 zijn overeenkomstig aangepast. 
In de staat van baten en lasten zijn de werkzaamheden gesplitst in doelstellingen, leden- & 
fondsenwerving en productverkoop.  
 
De jaarrekening 2005 bestaat uit: 
 
• balans per 31 december 2005; 
• toelichting op de balans 
• staat van baten en lasten over 2005 
• toelichting op de staat van baten en lasten 
• overige gegevens 
 
De realisatie over het jaar 2005 wordt vergeleken met de begroting 2005 en de realisatie over 2004. 
 
Stelselwijziging 
In het kader van het verkregen CBF-Keurmerk is in de jaarrekening 2005 een stelselwijziging 
doorgevoerd. De stelselwijziging betreft het in de jaarrekening verantwoorden van de financiële 
gegevens van de lokale afdelingen. De herrekening van het eigen vermogen per 31 december 2004 is 
als volgt: 
 €  
Eigen vermogen per 31 december 2004 volgens de jaarrekening 2004  
(inclusief egalisatiefonds) 785.025 
Bij: eigen vermogen lokale afdelingen per 31 december 2004 155.087 
Eigen vermogen per 31 december 2004 volgens de jaarrekening 2005 940.112  
 
In de staat van baten en lasten tot en met 2004 zijn verantwoord de afdrachten van het landelijk 
bureau aan de lokale afdelingen. Met ingang van 2005 zijn de uitgaven van de afdelingen 
verantwoord in de staat van baten en lasten. Aangezien in 2004 de afdrachten van het landelijk 
bureau aan de afdelingen qua omvang en presentatie gelijk waren aan de uitgaven van de afdelingen 
behoefden de vergelijkende cijfers in de staat van baten en lasten geen aanpassing. 

2.1 Balans per 31-12-2005 
    2005   2004 
Activa     
Materiële vaste activa  79.657  82.805
Voorraden  29.930  24.269
Vorderingen  866.398  200.456
Effecten  73.132  61.926
Liquide middelen  1.092.892  868.090
Totaal activa € 2.142.009 € 1.237.546
     
Passiva     
Eigen vermogen  1.126.307  940.112
Kortlopende schulden  1.015.702  297.434
Totaal passiva € 2.142.009 € 1.237.546
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2.2 Toelichting op de balans 
 
Waarderingsgrondslagen voor de balans 
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Als 
kortlopende vorderingen en -schulden zijn verantwoord de bedragen die in het eerstvolgende jaar 
zullen worden ontvangen respectievelijk betaald.  
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, onder aftrek van op de geschatte 
economische levensduur gebaseerde afschrijvingen.  
De voorraden zijn gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, onder aftrek van een 
voorziening voor incourantheid. 
De effecten zijn gewaardeerd op aanschafwaarde of lagere marktwaarde. 
Er zijn per balansdatum geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en/of 
toezichthouders. 
 
Materiële vaste activa     
 inrichting inventaris hardware software 
Aanschafwaarde per 31-12-2004 75.036 71.036 56.932 48.334 
Investeringen in 2005 3.809 6.126 16.359 3.511 
Aanschafwaarde per 31-12-2005 78.845 77.162 73.291 51.845 
     
Afschrijvingen t/m 31-12-2004 41.907 62.962 44.176 19.487 
Afschrijvingen over 2005 7.851 4.393 10.869 9.841 
Afschrijvingen t/m 31-12-2005 49.758 67.355 55.045 29.328 
     
Boekwaarde per 31-12-2005 € 29.087 € 9.807 € 18.246 € 22.517 
 
De onderverdeling van de materiële vaste activa is als volgt: 
 € 
• benodigd voor de bedrijfsvoering  61.234 
• direct aangewend in het kader van de doelstelling  18.423 
 
De afschrijvingspercentages bedragen 20% - 33% per jaar. 
 
Voorraden  31-12-05  31-12-04 
Winkelproducten  10.300  10.394 
(brief)papier en enveloppen  19.630  13.875 
  € 29.930  € 24.269 
 
De onderverdeling van de voorraden is als volgt: 
 € 
• benodigd voor de bedrijfsvoering  19.630 
• direct aangewend in het kader van de doelstelling 10.300 
 
Vorderingen  31-12-05  31-12-04 
 
Debiteuren  677.626  1.874 
Subsidies  118.178  126.610 
Overig  70.594  71.972 
 € 866.398 € 200.456 
 
De post debiteuren bestaat uit de contributie-inning voor het verenigingsjaar 2006. De factuurslag is in 
december 2005 uitgevoerd en derhalve onder de debiteuren per balansdatum opgenomen. 
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Effecten  31-12-05  31-12-04 
 
ASN Bank, beleggingsfonds € 73.132 € 61.926 
 
Het ASN Aandelenfonds belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. De beleggingen 
zijn gewaardeerd tegen marktwaarde, de aanschafwaarde bedraagt € 113.445 (augustus 2000). 
 
Liquide middelen  31-12-05  31-12-04 
 
Depositorekeningen  185.109  178.657 
Overig  907.783  689.433 
 € 1.092.892 € 868.090 
 
Eigen vermogen  
 
Het beleid van de Fietsersbond is om het eigen vermogen, met uitzondering van de 
bestemmingsreserve instandhouding, geheel te bestemmen voor de uitvoering van haar 
doelstellingen. 
Het eigen vermogen is als volgt opgebouwd: 
 
Besteedbaar vermogen  31-12-05  31-12-04 
     
Bestemmingsreserve instandhouding  360.000  300.000 
Bestemmingsreserve invoeren incasso  -  35.000 
Bestemmingsreserve bureau Amsterdam  24.478  - 
Bestemmingsreserve lokale activiteiten  102.779  - 
Overig vrij besteedbaar vermogen  516.612  488.750 
 € 1.003.869 € 823.750 
Vastgelegd vermogen     
 
Fonds activa bedrijfsvoering  80.864  71.865 
Fonds activa doelstelling   28.723  10.940 
Egalisatiereserve   12.851  33.557 
 € 122.438 € 116.362 
     
Totaal eigen vermogen € 1.126.307 € 940.112 
 
Het verloop van de te onderscheiden posten van het eigen vermogen is als volgt: 
 
  2005 
Bestemmingsreserve instandhouding   
Stand per 1 januari  300.000 
Bij: Dotatie   60.000 
Stand per 31 december  360.000 
 
Samen met de inkomsten van de leden is deze reserve voldoende om gedurende een jaar de 
salarissen en overige vaste lasten te betalen wanneer onverhoopt de subsidiegelden komen te 
vervallen. 
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  2005 
Bestemmingsreserve invoeren incasso   
Stand per 1 januari  35.000 
Af: Vrijval  -35.000 
Stand per 31december                 - 
 
De aanpassing van de systemen voor het invoeren van incasso heeft medio 2005 plaatsgevonden. 
   
Bestemmingsreserve bureau Amsterdam  
Stand per 1 januari          - 
Bij: Dotatie  24.478 
Stand per 31december  24.478 
 
Dit betreft het door het bureau Amsterdam opgebouwde vermogen, en is middels een 
bestemmingsreserve gereserveerd voor door het bureau Amsterdam uit te voeren activiteiten. 
   
Bestemmingsreserve overige afdelingen   
Stand per 1 januari  - 
Bij: Dotatie  102.779 
Stand per 31december       102.779 
 
Dit betreft het door de lokale afdelingen opgebouwde vermogen, inclusief de door de afdelingen aan 
het landelijk bureau afgestorte bedragen. De reserve is bestemd voor lokale activiteiten. 
 
Overig vrij besteedbaar vermogen   
Stand per 1 januari (vlg jaarverslag 2004)  333.663 
Bij: Eigen vermogen lokale afdelingen   
      per 1 januari 2005  155.087 
Stand per 1 januari (na consolidatie)  488.750 
Bij: Dotatie uit resultaat boekjaar  206.901 
Bij: Vrijval bestemmingsreserve    
      invoeren incasso  35.000 
Af: Dotatie bestemmingsreserve   
     Instandhouding  -60.000 
Af: Dotatie bestemmingsreserve   
     bureau Amsterdam  -24.478 
Af: Dotatie bestemmingsreserve lokale   
     Activiteiten  -102.779 
Af: Dotatie fonds activa bedrijfsvoering  -8.999 
Af: Dotatie fonds activa doelstelling   -17.783 
Stand per 31december  516.612 
 
Dit betreft het deel van het vrij besteedbaar vermogen dat vrij beschikbaar is om in de komende jaren 
additioneel te besteden aan de doelstellingen. 
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  2005 
Fonds activa bedrijfsvoering   
Stand per 1 januari  71.865 
Bij: Dotatie  8.999 
Stand per 31december  80.864 
 
Fonds activa doelstelling   
Stand per 1 januari  10.940 
Bij: Dotatie  17.783 
Stand per 31december  28.723 
 
Het fonds activa bedrijfsvoering en het fonds activa doelstelling zijn opgenomen conform de Richtlijn 
Fondsenwervende Instellingen. Overeenkomstig deze richtlijn wordt in het eigen vermogen tevens 
een deel vastgelegd ter grootte van de boekwaarde van de activa (materiele vaste activa en 
voorraden) die direct aangewend worden voor de bedrijfsvoering en de doelstelling. 
   
Egalisatiereserve   
Stand per 1 januari  33.557 
Af: Onttrekking in boekjaar  -21.279 
Bij: Dotatie in boekjaar  - 
        12.278 
Bij: Oprenting  573 
Stand per 31 december        12.851 
 
De egalisatiereserve wordt gevormd uit het positieve resultaat van de instandhoudingsubsidie van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat.  
De reserve is alleen te besteden na overleg met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.  
 
Schulden  31-12-05  31-12-04 
 
Loonbelasting en premieheffing  40.305  31.175 
Contributiefacturering 2006  675.023                 -  
Reserveringen vakantiegeld/dagen  97.072  96.288 
Overig  203.302  169.971 
 € 1.015.702 € 297.434 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
De huurverplichting voor het pand bedraagt over het boekjaar 2006 circa € 62.500.  
Het huurcontract eindigt medio 2015. De huurverplichting voor het kopieerapparaat bedraagt over 
2006 circa €  6.000. 
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2.3 Staat van baten en lasten 
  realisatie begroting realisatie 

 2005 2005 2004 
Baten uit eigen leden- en fondsenwerving      
Collecten -  -  -  
Mailingacties, donatiecampagne 68.259  55.000  59.724  
Contributies, giften en schenkingen 970.624  975.000  981.688  
Nalatenschappen -  -  -  
Loterijen/ sponsoren -  5.000  -  
Overige baten  33.604  42.000  31.103  
 1.072.487  1.077.000  1.072.515 
       
Kosten eigen leden- en fondsenwerving      
(in)Directe verwervingskosten 141.107  146.000  112.097 
Uitvoeringskosten 48.702  101.250  64.270  
 189.809  247.250  176.367 
       
       
% van baten uit leden- en fondsenwerving 18 % 23 % 16% 
          
Netto Baten  882.678  829.750  896.148 
       
Resultaat verkopen artikelen      
Netto omzet 15.565  20.000  15.503 
Kostprijs 9.680  15.000  10.428  
Bruto winst 5.885  5.000  5.075 
Uitvoeringskosten 6.453  23.554  12.126  

Nettowinst  -569  -18.554  -7.051 
          
Totaal resultaat eigen leden- en fondsenwerving 882.109  811.197  889.097 
       
       
Aandeel in gezamenlijke acties  -  - - 
Aandeel in acties van anderen   200.000   -  - 
Beschikbaar uit leden- en fondsenwerving 1.082.109  811.197  889.097 
       

Subsidies en overige baten       
Subsidies van overheden  1.104.864  984.480  956.055 
Resultaat beleggingen  11.206  - 3.235 
Overige baten en lasten  66.372  54.050 63.135 
  1.182.442  1.038.530  1.022.425 
       
Beschikbaar voor doelstelling € 2.264.551 € 1.849.726 € 1.911.522 
       

 

 

 

 

 



Jaarverslag 2005    
 

     

24 

  realisatie begroting realisatie 
 2005 2005 2004 

Besteed aan doelstelling       
Voorlichting       

eigen activiteit 308.813  234.799  244.388  
uitvoeringskosten 332.173  356.974  273.348  

  640.986  591.773  517.736 
       
Beleidsbeïnvloeding (en onderzoek)      

eigen activiteit 375.488  196.700  230.995  
uitvoeringskosten 1.041.176  1.047.673  1.023.519  

  1.416.664  1.244.373  1.254.514 
          
Totaal besteed aan doelstelling € 2.057.650 € 1.836.146 € 1.772.250 
 
Onvoorzien    13.580   
Overschot € 206.901 € - € 139.272 
 
Het overschot wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. 

2.4 Toelichting op staat van baten en lasten 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde goederen, 
prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, 
gewaardeerd tegen historische kostprijzen. 
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  
 
Algemeen 
De afgelopen jaren heeft de Fietsersbond, dankzij extra activiteiten mogelijk gemaakt door onder 
meer de provincies en de Sponsorloterij, veel meer tijd en geld kunnen besteden aan de 
doelstellingen van de Fietsersbond. Voor de extra belasting die dit met zich meebrengt bij de 
ondersteunende afdelingen binnen de organisatie zijn nog geen extra uren en geld ingezet, omdat de 
Fietsersbond wilde afwachten of die activiteiten structureel zijn. Ook in 2005 zijn er extra activiteiten 
geweest mogelijk gemaakt door derden en ook in 2006 zal dat het geval zijn.  
De balans 2004 toonde reeds aan dat de middelen aanwezig zijn om de Fietsersbond te versterken 
en de balans 2005 versterkt dit beeld. Daarom wil de Fietsersbond de systemen binnen de 
organisatie in 2006 gaan versterken om de activiteiten rond de doelstellingen goed te kunnen blijven 
ondersteunen. In de begroting van 2006 is daarom een investering opgenomen van € 200.000. 
 
Pensioenlasten 
De door Fietsersbond ingestelde pensioenregeling is te kwalificeren als een toegezegde 
bijdrageregeling. De in de jaarrekening 2005 verantwoorde last bedraagt € 53.122. Uitgangspunten 
van de pensioenregeling zijn dat de werkgever maandelijks een premie ter beschikking stelt, welke 
afhankelijk is van de leeftijd van de deelnemer. Met het op de pensioendatum opgebouwde kapitaal 
kan de deelnemer bij de verzekeraar een pensioen aankopen. 
 
Baten uit leden- en fondsenwerving 
 
Het lidmaatschap van de Fietsersbond kost € 24 voor leden die ook de VVF ontvangen en €12 voor 
steunleden. Veel leden maken echter een hoger bedrag over. In de ledenadministratie wordt dit 
aangegeven als een gift. In vergelijking met 2004 kwam er minder geld binnen naar aanleiding van de 
contributie-inning. Het gemiddelde bedrag dat de leden in 2005 overmaakten bij de contributie-inning 
was € 31,75, tegen € 31,60 in 2004. 
In het voorjaar werd de leden gevraagd vrijwillig geld te doneren, bij die actie werd meer ontvangen 
ten opzichte van de begroting 2005 en het verslagjaar 2004, mede in verband met extra donaties 
inzake het 30-jarig jubileum (begroting 2005 € 65.000, waarvan € 10.000 onder overige baten, 
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gerealiseerd 2005 € 68.259). In totaal betaalden leden aan contributies, giften en donaties samen 
echter ca. € 2.500 minder dan in 2004, met gemiddeld per lid € 33,95, in 2004 was dit € 33,50. 
 
(in)directe verwervingskosten  2005  2004 
 
Ledenwerving  75.097  60.897 
Contributie-inning  37.019  25.108 
Schenkingen en legaten  1.659  447 
Donatiecampagne  22.283  21.122 
Advertentieacquisitie  2.440  3.927 
Sponsors en fondsen  2.609  35 
Onderzoek                 -   561 
 € 141.107 € 112.097 
 
Verkoop artikelen 
 
Het assortiment van producten is teruggebracht en daarmee liepen ook de inkomsten terug en zijn er 
minder uren besteed aan het aanpassen van de producten. De producten worden aangeboden via de 
website van de Fietsersbond (www.fietsersbond.nl) en bestaan uit actiemateriaal, fietsroutekaart Den 
Haag en Amsterdam, kampeerkarnet, fietslift, hondenverschrikker en fiets cd.   
 
Aandeel in acties van anderen 
 
In 2005 heeft de Fietsersbond voor het eerst een bijdrage ontvangen van de Sponsor Loterij. 
 
Subsidies 
 
Van de provincie Zuid-Holland werd naast een subsidie voor basisactiviteiten ook een subsidie voor 
flexibele taken ontvangen. Tevens zijn er meer subsidieaanvragen bij diverse provincies gehonoreerd 
ten opzichte van de begroting en het jaar 2004. 
Sommige toezeggingen voor subsidies kwamen na het vaststellen van de begroting 2005 binnen. 
Daardoor is er een verschil t.o.v. de begroting zowel bij de inkomsten uit subsidies, als bij de 
besteding aan de doelstelling.    

 
realisatie 

2005 
begroting 

2005 
realisatie 

2004 
V&W – meerjarensubsidie 630.336 629.080 587.919 
VROM 121.755 133.005 132.920 
Gemeente  Amsterdam 107.956 113.220 96.775 
Provincie Zuid-Holland 77.052 37.500 40.155 
Overige subsidies  167.765 71.675 98.286 
 1.104.864 984.480 956.055 
 
Lasten 
 
De lasten zijn onderverdeeld in verwervingskosten (bij leden- en fondsenwerving), kosten eigen 
activiteit (bij de doelstellingen) en uitvoeringskosten. De eerste twee genoemde kosten zijn direct toe 
te schrijven aan de daarbij behorende activiteit. Onder uitvoeringskosten wordt verstaan de kosten die 
voortkomen uit de personele inzet en de kosten van de eigen organisatie.  
De onderverdeling van de drie doelstellingen in voorlichting, onderzoek en beleidsbeïnvloeding is om 
praktische redenen in 2004 en 2005 teruggebracht in voorlichting en beleidsbeïnvloeding. Onderzoek 
is toegevoegd aan de doelstelling beleidsbeïnvloeding. 
Ten opzichte van de begroting 2005 is meer  besteed aan de doelstelling. Dit heeft te maken met 
subsidietoezeggingen die na het vaststellen van de begroting binnenkwamen en dus niet zijn 
opgenomen in de begroting.  
In het werkplan en begroting 2005 is ruimte gemaakt voor extra leden- en fondsenwerving. Voor veel 
acties is het belangrijk dat de mogelijkheid er is om via machtigingen contributie en donaties te 
kunnen innen. Daarom is besloten om in 2005 de leden- en financiële administratie hiervoor in te 
richten. Dit heeft een verschuiving meegebracht van uren en budget van het ledenwervingbudget naar 
het aanpassen van de systemen. 

http://www.fietsersbond.nl/
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3 Begroting 2006 
 

                begroting         begroting        realisatie 
        2006 2005 2004 

Baten uit eigen leden- en fondsenwerving      

Mailing-acties, donatiecampagne 55.000  55.000  59.724  
Contributies en giften    980.000  975.000  981.688  
Schenkingen en nalatenschappen 2.000  -  -  
Loterijen, fondsen, sponsoren  -  5.000  -  
Overige baten    30.000  42.000  31.103  

    1.067.000  1.077.000  1.072.515  

Kosten eigen leden- en fondsenwerving       

Verwervingskosten   277.500  146.000  112.097  
Uitvoeringskosten   75.702  101.250  64.271  

    353.202  247.250  176.367  
          

% van baten uit leden- en fondsenwerving 33  23  16  

Netto Baten    713.798  829.750  896.148 
          

Resultaat verkoop artikelen        

Netto omzet   10.000  20.000  15.503  
Kostprijs    0  15.000  10.428  

Bruto winst   10.000  5.000  5.075  
Uitvoeringskosten   15.991  23.554  12.126  

Nettowinst     -5.991  -18.554  -7.051 

             

Totaal resultaat eigen leden- en fondsenwerving 707.808  811.197  889.097 

          

Aandeel in gezamenlijke acties   -  -  - 

Aandeel in acties van anderen   200.000  -  - 

Beschikbaar uit leden- en fondsenwerving 200.000     

          

Subsidies en overige baten        

Subsidies van overheden   1.075.250  984.480  956.055 
Resultaat beleggingen    -  -  3.235 
Overige baten en lasten    274.000  54.050  63.135 

     1.349.250  1.038.530  1.022.425 

          

Beschikbaar voor doelstelling  2.257.058  1.849.726  1.911.522 
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Besteed aan doelstelling        

Voorlichting         
- kosten eigen activiteit 262.000  234.799  244.388  
- uitvoeringskosten  377.998  356.974  273.348  

     639.998  591.773  517.736 

Beleidsbeïnvloeding (incl. onderzoek)       
- kosten eigen activiteit 370.250  196.700  230.995  
- uitvoeringskosten  1.231.469  1.047.673  1.023.519  

     1.601.719  1.244.373  1.254.514 

Totaal besteed aan doelstelling  2.241.717  1.836.146  1.772.250 

Onvoorzien     15.000  13.580  (25.000) 

          

Overschot  / tekort    341  0  139.272 
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