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Inleiding  

Nederlandse fietsers beseffen het niet altijd, maar Nederland is een uniek fietsland. In geen enkel ander land 

wordt zoveel gefietst en vind je zoveel goede fietsinfrastructuur. Daar mogen we trots op zijn. Gelukkig kunnen 

wij dit in 2017 aan de hele wereld laten zien, wanneer het wereldfietscongres Velo-city neerstrijkt in Arnhem 

en Nijmegen. Honderden fietsactivisten uit de hele wereld zullen hier nieuwe ideeën op komen doen, en wij 

laten ons door hen inspireren om het nóg beter te doen. 

Het is hier namelijk goed, maar het kan nog beter. Al onze vrijwilligers werken daar heel erg hard aan, vooral 

op lokaal niveau, omdat daar het meeste fietsbeleid wordt gemaakt. Daarom zetten wij ons het komend jaar al 

in voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. We starten een campagne om de politieke partijen zoveel 

mogelijk bewust te maken van het belang van de fiets en de wensen van fietsers.  

Het lokale fietsbeleid staat ook centraal in de geheel vernieuwde Fietsstad-verkiezing, waarin wij alle 

Nederlandse gemeenten om het jaar gaan benchmarken. Hopelijk leidt dit tot een spannende competitie, waar 

iedere gemeente de volgende keer nog hoger wil eindigen. 

Deze twee campagnes vervangen de jaarthema’s zoals we die de afgelopen jaren hebben geformuleerd. 

Daarnaast zijn de traditionele projecten grotendeels vervangen door grotere programma’s, waardoor we 

flexibeler en effectiever kunnen werken, beter kunnen inspelen op de actualiteit en nog meer voor de fietser 

kunnen betekenen. 

Saskia Kluit 

Directeur 

Missie (uit Koers 2020) 

“Een moderne belangenbehartiger voor alle fietsers, zowel bij overheid als bij bedrijven en industrie.” 

De Fietsersbond verbindt fietsers die elkaar op en onderweg willen helpen.  

Dat doen we door:  

1. het behartigen van de belangen van fietsers en doeltreffende beleidsbeïnvloeding bij overheden 

en Industrie.  

2. het geven van consumenteninformatie.  

3. het aanbieden van diensten waarmee fietsers comfortabel op weg kunnen. 
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1.1 KPI’s 2017 

Kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) zijn variabelen om prestaties van organisaties te analyseren. Deze 

indicatoren zetten doelstellingen om in meetbare variabelen, waaruit is af te lezen of de organisatie nog op 

koers ligt voor de doelstellingen.  

1. Belangenbehartiging 

a. Minimaal 5 keer een inhoudelijk item succesvol landelijk of regionaal actief geagendeerd bij 

de politiek.  

b. We geven 750 keer per jaar lokaal advies, waarvan minimaal 50% wordt opgevolgd. 

(Benchmark wordt gebaseerd op uitslag enquete onder afdelingen aan het einde van het 

jaar). 

c. (nieuw) We presenteren een landelijke benchmark over het fietsklimaat in alle Nederlandse 

gemeenten en kiezen uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 een nieuwe Fietsstad.  

 

2. Consumenteninformatie 

a. Met onze digitale middelen* bereiken we minimaal hetzelfde aantal mensen ten opzichte 

van 2016. Dat wil zeggen minimaal 2,1 miljoen mensen (unieke bezoekers of volgers).1  

b. Minimaal vier grote consumententests, die aansluiten bij de behoeften van onze primaire 

doelgroep, waarvan twee tests met een externe mediapartner, met een minimum bereik van 

300.000 personen. 

c. De Fietsersbond heeft een nulmeting gedaan naar een specifiek benoemde conversies 

richting volgen, actief worden, en lid worden via de website, social media en apps. Eind 2017 

is een doelstelling ten aanzien van deze conversies benoemd.  

 

3. Diensten 

a. (nieuw) De projecten en programma’s in de stichting maken een rendement voor de stichting 

van minimaal 10%. 

b. (nieuw) In 2017 heeft de Fietsersbond Routeplanner een vernieuwde app ontwikkeld 

waarmee leden en niet-leden verschillende functionaliteiten krijgen. De app wordt dagelijks 

2500 keer gebruikt. 

c. (nieuw) Daarnaast is de editor voor Routeplanner vrijwilligers eind 2017 vernieuwd en krijgt 

de nieuwe editor van de gebruikers minimaal een 7,5 voor gebruiksvriendelijkheid. 

                                                                 

1 Vanwege het samenvoegen van de website van de Vogelvrije Fietser en de website fietsersbond.nl kan het aantal bezoekers tijdelijk 
dalen.  
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d. (nieuw) In 2017 heeft de Fietsschool een project dat opgezet en gefinancierd is vanuit het 

gezondheidsdomein.  

  

4. Organisatie en Financien:  

a. Het aantal vrijwilligers is 1.800 (mits groeidoelstelling uit 2016 is behaald), waarvan 7% onder 

de 45 jaar. Vrijwilligers zijn alle mensen die als rikssjef, editor, fietsdocent of lokaal 

vrijwilliger bij de Fietsersbond bekend zijn. 

b. Aantal nieuwe leden is 2500, aantal uitstromende leden ten opzichte van 31 december 2016 

is maximaal 7,0% (ong 2400)  van het totaal.  

c. Eind 2017 is het huishoudelijk reglement aangepast waardoor onze actieve leden makkelijker 

digitaal kunnen werken en op termijn kunnen meebeslissen. Tevens is de afdrachtenregeling 

gemoderniseerd waardoor er minder noodzaak is voor een voltallig afdelingsbestuur.  

d. De balans tussen de basisorganisatie en flexibele schil is eind 2017 85%-15%.  

1.2 KPI’s 2020 

1. Belangenbehartiging 

a. Het aandeel fiets in de stedelijke modal split is in 2020 gestegen. De krimp in de landelijke 

gebieden is tot stilstand gebracht. 

b. We geven minimaal 750 adviezen lokaal waarvan 50% wordt overgenomen. 

c. De Fietsersbond is vertegenwoordigd in het gezondheidsdomein. 

 

2. Consumenteninformatie:  

a. Met onze digitale middelen* bereiken we in 2020 minimaal 3.000.000 mensen. 
 

3. Diensten: 

a. Er zijn minimaal 3 financieel gezonde programma’s in de stichting. 

b. De omzet van de stichting is, ten opzichte van de begroting 2016, met minimaal 25% 

gegroeid.  

 

4. Organisatie en Financiën:  

a. De participatiegraad van leden is vergroot. Het aantal leden dat een bijdrage levert aan onze 

besluitvorming is in 2020 minimaal 20%.  

b. We hebben 2000 vrijwilligers, waarvan minimaal 15% onder de 45 jaar.  

c. De Fietsersbond heeft 10 vrienden van de Fietsersbond. 

d. De Fietsersbond heeft eind 2020 minimaal 34.000 leden.  

e. De vereniging is financieel gezond. De basisorganisatie van de Fietsersbond is niet afhankelijk 

van externe financiering.  
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f. De verhouding tussen basisorganisatie en flexibele schil is minimaal 75%-25%.  

* Onder digitale middelen verstaan wij in dit geval fietsersbond.nl en bijbehorende websites. Producten, zoals 

de Fietsersbond Routeplanner, worden niet meegenomen in deze cijfers. 
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2 Campagnes 

Op basis van een evaluatie van ons werk in 2016 veranderen we vanaf 2017 onze werkwijze. In plaats van 

meerjarige thema’s kiezen we jaarlijks twee campagnes als uitgangspunt van ons werk. Bikenomics, het 

jaarthema van 2016, houdt door deze keuze eind 2016 op als apart thema en wordt verder in ons reguliere 

werk ondergebracht. 

2.1 Campagne Gemeenteraadsverkiezingen (600a, nieuw) 

Op 21 maart 2018 gaat Nederland weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat een 

groot deel van het fietsbeleid op gemeentelijk niveau wordt gemaakt, gaat de Fietsersbond zich al in een vroeg 

stadium melden bij de politieke partijen. We ontwikkelen een landelijke voorzet waarmee lokale afdelingen 

eenvoudig een wensenlijst kunnen maken waarover ze met de politiek in gesprek kunnen. De uitslagen van de 

Fietsstadverkiezing (zie § 2.2) gebruiken we om het fietsbeleid lokaal te agenderen in verkiezingstijd. Goede 

gemeenten worden gestimuleerd om door te gaan en minder goed scorende gemeenten worden geprikkeld 

om concrete maatregelen te formuleren en vast te leggen in nieuwe coalitieprogramma’s. De afdelingen 

krijgen training voor het deelnemen aan het publieke politieke debat zodat er zoveel mogelijk effect kan 

worden bereikt.  

 

Doel: 

 Stevige ambities en concrete maatregelen in de partijprogramma’s op gemeentelijk niveau. 

 

Resultaat: 

 Minimaal 100 lokale wensenlijsten. 

 Training van (afdelings-)vrijwilligers voor het effectief deelnemen aan een publiek politiek proces. 

 Methode waarmee in 2018 de verschillende coalitieprogramma’s vergeleken kunnen worden in een 

benchmark. 

2.2 Campagne Fietsstadverkiezing (601, nieuw) 

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen organiseren we een landelijke benchmark van het 

fietsklimaat op gemeentelijk niveau, die vanaf dit jaar de oude Fietsstadverkiezing vervangt. In plaats van een 

inschrijvingsprocedure doen in principe alle gemeenten mee. Deze benchmark is vergelijkbaar met de Duitse 

FahrradKlima-test van de Duitse fietsersbond ADFC en bestaat uit een vergelijking tussen gemeenten op basis 

van de data in de Fietsersbond Routeplanner, (digitale) enquêtes onder fietsers en voor zover mogelijk een 

vergelijking van een aantal kerncijfers zoals die over het fietsgebruik. De hoogst scorende gemeente mag zich 

Fietsstad 2018 noemen, maar er worden ook andere prijzen uitgedeeld, bijvoorbeeld beste studentenstad, 

beste G20-gemeente of beste landelijke gemeente. Ook kunnen we met deze benchmark gemeenten die een 
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vergelijkbaar fietsaandeel hebben goed vergelijken, zodat minder goed presterende gemeenten zich kunnen 

spiegelen aan gemeenten die het beter doen.  

Doel: 

 Gemeenten stimuleren om goed fietsbeleid te voeren door goede gemeenten in het zonnetje te 

zetten.  

 Het vergroten van de bekendheid van lokale afdelingen in gemeenten en het aantrekken van nieuwe 

vrijwilligers ter versterking van de afdelingen. 

Resultaat: 

 Vergelijkende presentatie van benchmark onder alle Nederlandse gemeenten die eind 2017 

gepresenteerd wordt 

 Verschillende ranglijsten van gemeenten in verschillende categorieën  

 Een landelijke mediapartner die de fiets lokale aandacht kan geven. 
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3 Belangenbehartiging  

De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen. Thema’s als bereikbaarheid, leefbaarheid en 

veiligheid zijn altijd verbonden met het werk van de Fietsersbond.  

2017 is in verband met de landelijke verkiezingen een belangrijk jaar voor het werk van de Fietsersbond. De 

Fietsersbond zet landelijk in op extra en structurele rijksinvesteringen op het vlak van fietsen.  De paragraaf 

over actieve modaliteiten in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, moet onder het 

nieuwe kabinet financieel substantieel gevuld worden om structureel het fietsen te blijven stimuleren. 

Inhoudelijk staan bij de extra investeringen vier onderwerpen centraal: fietsparkeren, snelfietsroutes, 

barrièrewerking en de inhoudelijke verbreding van bereikbaarheid naar verkeersgezondheid. De coalitie die de 

Fietsersbond heeft gesloten met 27 andere organisaties uit de mobiliteitswereld, maar ook onze directe 

contacten met andere landelijke organisaties en landelijke politiek spelen hierbij een rol.  

De Tour de Force is dé fietsagenda van de gezamenlijke overheden in Nederland. Zij hebben zich verenigd in 

een bestuurlijk platform met als doel in hun beleid meer prioriteit te geven aan de fiets.  De Tour de Force 

blijft ook in 2017 onze aandacht vragen. Belangrijke onderwerpen binnen de TdF zijn de techniekploeg en 

herkenbaarheid van fietsen, de ketenploeg en de financieringsploeg. De resultaten van de scenarioverkenning 

uit 2016 zullen worden ingezet. De Fietsersbond focust binnen de TdF op het ontwikkelen van creatieve 

oplossingen en maatregelen die het fietsen maximaal bevorderen. We zetten ons bij concrete resultaten (zo 

nodig) landelijk en lokaal in voor de resultaten van de TdF zodat het draagvlak voor uitvoering toeneemt.  

Qua verkeersveiligheid zetten we verder in op verkeersgezondheid als leidraad voor 

verkeersveiligheidsmaatregelen. We zullen met meer focus deelnemen aan de serie gesprekken rondom de 

Verkeersveiligheidsdiners. In 2017 is de Fietsersbond een van de organiserende partijen, naast ANWB, RAI en 

CROW. Daarnaast werken we samen met SWOV, Veilig Verkeer Nederland en de European Cyclists’ Federation 

(ECF) aan versnelde toepassing van verplichte Intelligente Snelheids Aanpassing (ISA) zodat het aantal 

dodelijke ongevallen voor fietsers en wandelaars drastisch kan worden beperkt.  

In 2017 zal de relatie tussen het openbaar vervoer en de fiets meer aandacht krijgen als gevolg van de 

uitwerking van het nieuwe convenant fietsparkeren dat hopelijk eind 2016 gesloten wordt.  Op het gebied van 

het verbeteren van de aansluitingen naar (regionaal) ov werken we samen met lokale afdelingen goede 

voorbeelden uit tot landelijk toepasbare modellen, zodat de combinatie HOV-fiets ook buiten vooroplopende 

provincies verbetert.  

Wereldwijd is de Fietsersbond lid van de European Cyclists’ Federation (ECF) en de Dutch Cycling Embassy. De 

Fietsersbond is in 2017 verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarvergadering van de ECF. De 

Fietsersbond richt zich daarnaast op de organisatie en promotie van Velo-city Arnhem-Nijmegen, zie hiervoor 

verder project 206, §5.1.2 
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3.1 Programma Beleidsbeïnvloeding  

3.1.1 Lobby lokaal (600c. Het programma bestaat uit de projecten die voorheen vielen onder 

vrijwilligersondersteuning (652) verkeerskundig advies (616) en communicatie beleid (629)) 

Het hart van het werk van de Fietsersbond wordt lokaal gedaan. Honderden vrijwilligers zetten zich dagelijks in 

voor de fietsers in Nederland. De Fietsersbond is een organisatie die concreet invulling geeft aan het adagium: 

‘Think global, act local’.  De Fietsersbond heeft als doelstelling dat het fietsgebruik in stedelijke gebieden groeit 

en dat de krimp van het fietsgebruik in het landelijk gebied tot stilstand komt.  

De vrijwilligers van Fietsersbond-afdelingen hebben en ontwikkelen kennis over het fietsklimaat, verzamelen 

lokaal input van fietsers en adviseren gemeenten over mogelijke verbeteringen. Wanneer nodig zoeken we 

hiervoor ook de (landelijke) politiek of de publiciteit op. Alleen wanneer het niet anders kan, voeren we 

rechtszaken.  

Lokaal advies  

Door lokaal vanuit afdeling van de Fietsersbond te adviseren over een betere positie voor de actieve 

modaliteiten, verbeteren we de wereld; Straat voor straat. Het verkeer wordt veiliger, de bereikbaarheid 

verbetert, gezondheidsproblemen nemen af en milieuproblemen kunnen hierdoor (lokaal) verminderd 

worden.  

Het kwantificeren van de impact van ons afdelingswerk is lastig maar een aantal variabelen kunnen we wel 

meten: De Fietsersbond heeft zichzelf tot doel gesteld om minimaal 750 adviezen per jaar te geven, waarvan 

50% opgevolgd wordt. Aan het einde van elk jaar monitoren we zowel het aantal gegeven adviezen als onze 

effectiviteit daarbij.  

Advies aan afdelingen en 3 werkgroepen (600D) 

Soms heeft een afdeling behoefte aan inhoudelijke ondersteuning vanuit het landelijk bureau. Ook in 2017 

zullen de medewerkers van het landelijk bureau daarom weer vaak advies op maat geven. Zowel aan 

afdelingen als aan individuele vrijwilligers die daar behoefte aan hebben. Het bieden van maatwerk en het 

geven van verkeerskundige en juridische adviezen is essentieel voor verbeteren van fietsvoorzieningen en voor 

het actief houden van vrijwilligers en afdelingen.  

In 2015 heeft de Fietsersbond diverse netwerken van vrijwillige experts opgezet, die zowel virtueel als fysiek 

regelmatig bij elkaar komen. De experts denken mee bij meer complexe en meer strategische situaties. Ook 

leveren ze input over ontwikkelingen en trends die zij in hun dagelijkse ervaringen tegen komen. Naast de 

expertgroep fietsinfra zijn er twee werkgroepen, voor stedelijk en landelijk gebied, gericht op de specifieke 

problemen waar deze gebieden mee te maken hebben. Daarbij hebben de Beter Benutten-regio’s een 

bijzondere positie omdat daarbinnen veel ervaring wordt opgedaan met verschillende vormen van 
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fietsstimulering. Binnen deze werkgroepen wordt kennis uitgewisseld en geven afdelingen elkaar 

ondersteuning bij het bereiken van hun lokale doelstellingen. Het landelijk bureau ondersteunt deze groepen 

en voert het secretariaat.   

Landelijke thema’s met lokale invulling  

In 2017 voeren we twee campagnes uit en een gezamenlijke actie die een brug slaat tussen het lokale werk en 

de impact die we landelijk willen maken.  De landelijke campagnes zijn de vernieuwde Fietsstad-verkiezing en 

de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 (zie hoofdstuk 2). Een gezamenlijke concrete 

actie bepalen we nog, te denken valt aan een landelijk spelend thema zoals fietsparkeren. De jaarlijkse 

fietsverlichtingsactie wordt niet meer landelijk gecoördineerd, maar blijft als lokale actiemodule beperkt 

beschikbaar. 

Lokale thema’s met een landelijke impact 

In 2017 zal de Fietsersbond een aantal thema’s landelijk agenderen omdat een onderwerp daar lokaal om 

vraagt. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als de plaats op de weg voor scooters en speed pedelecs, 

om barrièrevorming door infrastructuur of om landbouwverkeer. Voor deze onderwerpen maken de 

betrokken afdelingen een strategie met het landelijk bureau.  

Doelen: 

 Het fietsaandeel lokaal vasthouden en laten toenemen door het verbeteren van de fietsvoorzieningen 

op straat  

 De verkeersveiligheid voor fietsers vergroten door het agenderen van verkeersonveilige situaties  

 Het aandragen van aansprekende ideeën voor het verbeteren van de leefbaarheid in steden en 

dorpen en waardoor fietscultuur meer een onderdeel wordt van de gemeentelijke identiteit 

Resultaten: 

 De Fietsersbond heeft minimaal 750 keer per jaar advies aan lokale of regionale 

projecten/ambtenaren/politici gegeven, 50% van deze adviezen is opgevolgd. 

 30% van de afdelingen heeft meegedaan aan een van de twee landelijke campagnes 

 De werkgroepen zijn allen minimaal drie keer bij elkaar gekomen 

 

3.1.2 Regionale vertegenwoordiging (502 en 510) 

De Fietsersbond werkt op verschillende plaatsen in Nederland met regionaal vertegenwoordigers. Per regio 

verschillen de activiteiten omdat er in overleg met overheden en afdelingen maatwerk geboden wordt. Rode 

draad is het versterken van de belangenbehartiging op lokaal niveau.  
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Doel 

 Goed fietsbeleid in de betrokken regio’s, mede dankzij de ondersteuning van de Fietsersbond 

 Goed functionerende lokale en regionale afdelingen 

Resultaten 

 Het versterken van het fietsbelang in overheidsplannen door middel van agenderen, advies en zo 

nodig inspraak  

 Het uitvoeren van specifieke regionale activiteiten in het kader van de regionale vertegenwoordiging, 

zoals Fiets filevrij, Beleidsimpuls verkeersveiligheid volgen, lokale fietseducatie-activiteiten etc.  

3.1.3 Beleid op landelijk en internationaal niveau (259, 299 en 600E)  

Voor de landelijke lobby zijn de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 het belangrijkst. De 

Fietsersbond zal met een coalitie van 27 mobiliteitspartijen blijven optrekken om op rijksniveau investeringen 

voor de fiets voor elkaar te krijgen. Ook de agendering en toepassing van intelligente snelheidsassistentie (ISA) 

en 30-kilometergebieden heeft bij de verkiezingen prioriteit, evenals een samenwerking met WandelNet om 

actieve mobiliteit onder de aandacht te brengen.  

Daar waar nodig neemt de Fietsersbond deel aan werkgroepen van het CROW Fietsberaad en andere 

platforms waar beleid ontwikkeld en uitgewerkt wordt. 

Verder staan landelijk de trajecten rondom de Tour de Force, de verkeersveiligheidsdiners en de uitwerking 

van de landelijke verkiezingen centraal. Ook wordt het onderwerp Verkeersgezondheid landelijk op de agenda 

gezet met een expertmeeting. De inzet is dat er eind 2017 een landelijk project is, geworteld in het 

gezondheidsdomein, dat zich richt op het promoten van fietsen. Ook moet fietsen door meerdere ministeries 

als oplossing worden gezien.  De verdere uitwerking van de Fietsagenda voor Rijkswaterstaat zal tevens onze 

warme belangstelling hebben.  

De combinatie Fiets en openbaar vervoer blijft een belangrijk landelijk onderwerp. Ronald Kager liet in 2016 in 

een essay voor het Kennisinstituut Mobiliteit zien dat met het verbeteren van de combinatie fiets en openbaar 

vervoer nog een wereld te winnen valt. De Fietsersbond blijft zich daarom lokaal en landelijk inzetten voor het 

verbeteren van de keten. 

Eind 2016 is (als het goed is) het nieuwe convenant fietsparkeren gesloten. In 2017 is het zaak om de 

uitvoering ervan te volgen, de deelnemende partijen te enthousiasmeren voor een goede uitvoering en de 

belangen van fietsers daarbij te behartigen. Belangrijk moment zullen de coalitieonderhandelingen worden, 

wanneer het nieuwe kabinet geld moet vrijmaken voor de rijksbijdrage aan het convenant.   
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Vooral op de laatste kilometers kunnen we de combinatie van fiets en ov verbeteren. De Fietsersbond 

monitort samen met Reizigersvereniging Rover de mogelijkheden om fietsen bij haltes te parkeren en de 

bezettingsgraad van de NS-fietsenstallingen te verbeteren. Wanneer nodig kaarten we tekorten of knelpunten 

aan bij de vervoerders en doen we suggesties voor verbetering. 

Doelen: 

 Aandacht bij lokale en regionale overheden voor verkeersgezondheid en actieve mobiliteit 

 Realiseren van meer (deels of tijdelijk gratis) fietsparkeerplekken bij de stations, zodat meer fietsers 

hun fiets snel, veilig en comfortabel kunnen stallen. 

 Betere mogelijkheden om fietsen in de trein mee te nemen, zowel binnen Nederland als naar het 

buitenland. 

 Betere fietsparkeervoorzieningen bij (regionale) ov-haltes. 

Resultaten: 

 Er is in het nieuwe coalitieprogramma voldoende financiële ruimte vrijgemaakt om de benodigde 75-

100 miljoen per jaar voor uitvoering van het nieuwe convenant fietsparkeren te realiseren. Daarnaast 

trekt het kabinet extra budget uit voor de aanleg van snelfietsroutes (675 miljoen). 

 Scooters mogen in gemeenten met helmplicht naar de rijbaan, de wetgeving rondom de speed 

pedelec geeft het standpunt van de Fietsersbond weer voor zover het de plaats op de weg betreft. 

 Binnen de Europese Unie zet de ECF in breder verband stappen op het vlak van verplichte ISA en in 

Nederland starten we met een coalitie van betrokken organisaties om invoering op vrijwillige basis te 

stimuleren.  

 De Fietsersbond heeft een inbreng geleverd bij drie relevante actualiteiten, waaronder een tijdens de 

landelijke verkiezingen. 

 Advies aan Fietsersbond-afdelingen bij minimaal 3 grote, complexe stationsprojecten  

3.1.4 Fietsersbond Lab (600B) 

Sinds de oprichting van de Fietsersbond functioneert de vereniging regelmatig als incubator voor nieuwe 

ontwikkelingen op fietsgebied. Wanneer er fietsinnovaties op de markt gebracht worden of ideeën ontwikkeld 

worden, is er vaak een stabiele partij nodig die zo’n ontwikkeling door de eerste onzekere periode helpt. Die 

bijvoorbeeld inhoudelijk meedenkt, fietsers naar hun mening vraagt, deuren naar financiers opent en 

ondersteuning kan bieden. Voorbeelden in het verleden hiervan zijn bijvoorbeeld de Fietsersbond 

Routeplanner, de OV-fiets, de fietsersairbag en meer recent de Dutch Cycling Embassy en de Fiets Telweek.  De 

Fietsersbond speelt met enige regelmaat de rol van ‘incubator’ en wil in de toekomst op deze rol meer 

zichtbaar zijn voor nieuwe fietsinitiatieven. Binnen dit programma is ook ruimte voor het ondersteunen van 

innovatieve projecten van hogescholen en universiteiten.  
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Doel 

 Het onderzoeken van trends en ontwikkelingen op het gebied van fietsen door middel van data, 

enquêtes, trendanalyses en het uitzetten van verkenningen.  

 Het ondersteunen van activiteiten en producten die aansluiten bij deze trends en waarmee fietsers, 

industrie, overheid en politiek zich beter kunnen inzetten voor fietsers. 

Resultaten 

 Opzetten en aansturen van minimaal 2 verkenningen, waaronder een Quick-scan naar de 

bezettingsgraad van NS-fietsenstallingen en stallingen bij haltes, gericht op suggesties voor 

verbetering.  

 Ondersteunen van minimaal twee concrete initiatieven, waaronder het initiatief voor een open 

source fietsdeelsysteem ‘Common bike’  

 Het verder ontwikkelen van het project Fietsvriendelijke werkgever 

3.2 Programma Verkeersgezondheid (602 B, voorheen Fietsschool) 

Veilig fietsen leer je vooral door het te (blijven) doen.  De fietsvaardigheid wordt verbeterd door vaker te 

fietsen. Op het moment dat het fietsen een automatisme wordt, is er tijd en ruimte over om op gevaarlijke 

verkeerssituaties te letten. Dit geldt voor kinderen maar net zo goed ook voor ouderen. Daarnaast zien we dat 

bewegen een groter belang krijgt in onze samenleving, die steeds meer stilzit. Door elke dag een stukje te 

wandelen of te fietsen kunnen mensen deelnemen aan de samenleving en kunnen we letterlijk miljarden 

besparen op het gebied van gezondheidszorg. Verkeersgezondheid is dan ook de brede blik waarmee de 

Fietsersbond naar individuele maatregelen voor verkeersveiligheid en fietseducatie kijkt. Maatregelen of 

ontwikkelingen die kunnen leiden tot een groter aantal mensen met letsel zijn vanuit de blik van 

verkeersgezondheid soms toch belangrijk om door te zetten.  Belangrijk criterium is daarbij dat deze 

maatregelen of ontwikkelingen (in het algemeen en aangetoond) bijdragen aan een grotere gezondheid van 

mensen. 

De Fietsschool gaat het belang van beweging als uitgangspunt voor de fietslessen inzetten. Fietsen is leuk, 

gezond en een goede beweging. Fietsen is iets waarvan je zorgeloos kan genieten. Fietsen maakt mensen blij, 

je bent in de buitenlucht en voelt de wind door je haren. Fietsen is gezond, makkelijk en snel. Dat geldt voor 

recreatief fietsen, maar ook voor fietsritten naar school, kantoor of station. Mensen, jong en oud, zullen door 

de associatie met bewegen sneller geneigd zijn mee te doen en zich aan te melden voor een fietsles of cursus. 

En uiteindelijk zal dat leiden tot een hogere fietsparticipatie van alle doelgroepen.   

Elke week komen meerdere fietsers om in het verkeer en belanden honderden fietsers met letsel op de eerste 

hulp. Een deel van deze ongelukken zijn te voorkomen door veiligere infrastructuur, door technologische 

innovaties aan de fiets en door beter gebruik van veiligheidssystemen in auto’s.  De Fietsersbond zet zich in 
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2017 op meerdere manieren in op de verkeersveiligheid via die wegen te vergroten. Dit doen we door de 

lokale adviezen over veilige infrastructuur, door het (mede-)organiseren van het jaarlijkse 

verkeersveiligheidsdiner en door binnen Europa te werken aan versnelde toepassing van veiligheidssystemen 

in auto’s en vrachtwagens. 

Doel: 

 Enthousiaste en kundige docenten en vrijwilligers die actief zijn voor de Fietsschool op het vlak van 

fietsvaardigheden, kennis, houding en bewust gedrag van de doelgroepen kinderen, jongeren, 

senioren en nieuwe Nederlanders.  

 Fietsen wordt meer een vast onderdeel van de dagelijkse bewegingsactiviteit, waardoor mensen 

eerder, langer, veiliger en plezieriger blijven fietsen op de verschillende fietsen (variërend van 

loopfiets, kinderfiets, e-bike, driewielfiets). 

Resultaten: 

 De fietsdocenten hebben 2 bijscholingsdagen gevolgd. 

 De lesprogramma’s zijn gemoderniseerd en bevatten het onderwerp bewegen als randvoorwaarde 

voor veilig fietsen. 

 

3.3 Projecten 

3.3.1 Meldpunt (261) 

Het is belangrijk dat fietsers de Fietsersbond kunnen vertellen hoe ze het fietsen op straat ervaren. Dit kan via 

het Meldpunt van de Fietsersbond. In 2016 hebben we onderzocht in hoeverre het Fietsersbond Meldpunt nog 

aansluit bij de wensen en behoeften van de fietser en onze afdelingen. Uit dit onderzoek blijkt dat de 

Fietsersbond-afdelingen het Meldpunt vooral gebruiken om inzicht te krijgen in problemen op de fietspaden in 

hun gemeenten. In 2017 wordt het Meldpunt vereenvoudigd zodat het beter aansluit bij de gebruikerswensen 

en organiseren we een landelijke actie die aansluit bij een van de campagnes.  

Doel 

 Fietsers de mogelijkheid geven om slechte plaatsen op het fietsnetwerk en ideeën voor verbetering 

makkelijk te markeren. Inzet is dat ongeveer 25% van de meldingen die worden gedaan in 12 

maanden wordt opgelost. 

 Afdelingen een instrument bieden op basis waarvan ze gestructureerd het gesprek met gemeenten 

kunnen voeren 
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 Het kunnen verkennen van trends, problemen en ideeën die bij fietsers leven over de kwaliteit van 

het fietsnetwerk  

Resultaten 

 Een Meldpunt waar fietsers problemen over of ideeën voor het fietsnetwerk kunnen melden. 

 1 thematische inventarisatie via het Meldpunt, waar minimaal 30 afdelingen aan meedoen. 

 1 verkenning naar de inhoud van de meldingen op het Meldpunt 
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4 Consumenteninformatie 

4.1 Communicatie en Marketing algemeen (300) 

De opgaven die de Fietsersbond heeft op het gebied van communicatie zijn en blijven groot. In 2017 passen 

we de nieuwe communicatiestrategie toe, die in 2016 is vastgesteld. De Fietsersbond positioneert zich hierin 

als een praktische belangenbehartiger die oplossingen biedt voor alle fietsers. We geven hierbij altijd een 

handelingsperspectief, en stellen daardoor iedereen in staat om de wereld op straat te verbeteren. 

De vernieuwing van deze strategie heeft gevolgen voor onze reguliere communicatiemiddelen. Bij de bouw 

van het nieuwe webplatform is hiermee al rekening gehouden. De site legt de nadruk op conversie, zowel voor 

lidmaatschap als voor andere acties. Andere communicatiemiddelen, zoals de Vogelvrije Fietser, brochures en 

projectsites, zullen in 2017 worden aangepast. Ook onze tone-of-voice in de media verandert hierdoor. We 

leggen meer de nadruk op oplossingen in plaats van op problemen. 

 Om onze naamsbekendheid te vergroten verleggen we de primaire doelgroep van onze communicatie vanaf 

nu naar 25 tot 45-jarigen. Dit doen we voornamelijk door andere accenten te leggen en door actief deze 

doelgroep te benaderen.   

Doel 

 Geïntegreerde communicatie volgens de nieuwe communicatiestrategie.  

 Resultaatgerichte marketing met nadruk op conversie naar lidmaatschap of activisme. 

Resultaten 

 Bij 60% van al onze communicatie-uitingen bieden wij een concreet handelingsperspectief voor de 

fietser. 

 De naamsbekendheid van de Fietsersbond stijgt met twee punten in de Charibarometer. 

4.2 Programma Crossmedia (330 en 812) 

In 2016 is het nieuwe webplatform van de Fietsersbond gerealiseerd, en verscheen de eerste landelijke 

nieuwsbrief voor leden. Samen met nieuwsbrief Fietsflits en ons ledenblad zijn dit onze belangrijkste 

communicatiemiddelen. In 2017 onderzoeken we de noodzaak en de mogelijkheden om verder te digitaliseren 

om tot een groter bereik en eventueel ook kostenbesparingen te komen.  

Centraal staan in 2017 activiteiten om mensen meer te betrekken bij het werk van de Fietsersbond: door ze 

actief te laten meedenken over het beleid in hun gemeente, door een enquête in te vullen of informatie voor 

de routeplanner aan te leveren. De input die we van fietsers krijgen gebruikt de Fietsersbond om de impact op 
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straat te vergroten. We richten ons vanwege de doelstellingen in Koers 2020 meer dan voorheen op interesses 

van mensen van 25-45 jaar.   

Doel  

 Beleid/opinie beïnvloeden 

 Fietsers bedienen met praktische informatie 

 Deze fietsers aan de Fietsersbond binden door middel van lidmaatschap of activiteiten 

Resultaat: 

 Fietsersbond.nl en aanverwante websites minimaal 2.1 miljoen unieke bezoekers. Op Facebook 

heeft de Fietsersbond op zijn landelijke pagina eind 2017 10.000 volgers en op Twitter minimaal 

6000. 

 De Fietsflits en de Ledennieuwsbrief worden minimaal 10 keer uitgebracht 

 4 reguliere Vogelvrije Fietsers  

4.3 Consumenteninformatie (320)  

De Fietsersbond is niet alleen op straat belangenbehartiger voor de fietser, maar ook op de fiets. De 

Fietsersbond onderzoekt de kwaliteit van (nieuwe) fietsproducten en publiceert hierover op zijn website en via 

andere media. 

Doel 

 De gewone fietser informeren op het gebied van fietsproducten 

 Natuurlijke autoriteit van de Fietsersbond over alles wat met fietsproducten te maken heeft 

bestendigen 

 De branche & vakwereld volgen en adviseren over ontwikkelingen en betere fietsproducten 

 Media te woord staan bij vragen over fietsproducten. 

Resultaten 

 Het uitvoeren van 4 grote consumententesten voor de Vogelvrije Fietser en de website door TestKees 

en het Testpanel. Hieronder vallen ook 2 grote consumententesten voor externe media, met een 

minimaal bereik van 300.000 personen per test.  
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5 Verenigingsorganisatie 

Het hart van de Fietsersbond wordt gevormd door de verenigingsorganisatie. In de vereniging komen de 

34.000 leden en meer dan 1500 vrijwilligers samen. De Fietsersbond streeft ernaar om een lichte groei te 

hebben op zowel het vlak van actieve vrijwilligers als op het vlak van nieuwe leden. We zoeken wel heel actief 

naar verjonging in zowel de achterban als de actieve vrijwilligers. Hiervoor is het belangrijk om aan te sluiten 

bij de behoeften van jongeren, zowel in het vrijwilligerswerk als in de structuur van de vereniging. We 

investeren in actieve werving en in een vernieuwde structuur. 

5.1 Programma Vrijwilligersondersteuning (201) 

Onze vrijwilligers in het hele land vormen samen het kloppend hart van de vereniging Fietsersbond. Zij 

spannen zich gezamenlijk op lokaal niveau in voor fietsstimulering, voor een beter fietsklimaat meer en betere 

en voor betere zichtbaarheid van de bond. Om dit werk goed te kunnen doen is informatievoorziening en 

scholing vanuit het landelijk bureau van groot belang. Vanuit het team Vrijwilligers op het landelijk bureau 

begeleidt de Fietsersbond de vrijwilligers. In het programma Beleidsbeïnvloeding staan de inhoudelijke 

activiteiten van de afdelingen. Het programma Vrijwilligersondersteuning richt zich op het versterken en 

vergroten van de veerkracht van de afdelingen, het (onderling) delen van informatie en de ontwikkeling van de 

verenigingsorganisatie, met name het vernieuwen van de verenigingsdemocratie. Beide programma’s kennen 

een grote interactie met elkaar.  

In 2017 gaat de Fietsersbond verder met nieuwe typen vrijwilligers een goede plaats te bieden. Steeds vaker 

willen mensen bepaalde kennis of vaardigheden inzetten voor de Fietsersbond. Het landelijk bureau zorgt voor 

een goede plaatsing van deze vrijwilligers en voor het werven ervan. We gaan in 2017 experimenteren met 

regionale contactpunten voor onze vrijwilligers. Dit doen we door te beginnen met regionale coördinatoren 

voor de vrijwilligers van de Fietsschool.  

Excursies en avonden van de Fietsersbond Academie helpen bij de vrijwilligers om hun werk goed te kunnen 

doen. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat alle informatie terug te vinden is op VrijwilligersNet, een onderdeel 

van de nieuwe Fietsersbond-website. Ook delen we informatie met de vrijwilligers via de digitale nieuwsbrief 

Schakeltje.  

In 2017 gaan we actief door met de in 2015 gestarte pro-actieve aanpak, extra begeleiding aan afdelingen. De 

Fietsersbond besteedt daarin extra aandacht aan de kwaliteitsverhoging van lokale afdelingen, zowel qua 

output als qua organisatie.  

Daarnaast organiseert het landelijk bureau 6 academieavonden en 2 excursies voor de vrijwilligers. De 

academieavonden worden gericht op het ontwikkelen van kennis of vaardigheden die de vrijwilligers bij het 

werk van de Fietsersbond maar ook daarbuiten kunnen inzetten. Vrijwilligers vinden het toenemend van 
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belang dat ze hun vrijwilligerswerk kunnen inzetten om hun plek op de arbeidsmarkt te verbeteren. De 

Fietsersbond wil daarom in 2017 onderzoeken of we voor de academieavonden kunnen samenwerken met 

een opleidingsinstituut, zodat vrijwilligers het bijwonen van de academieavonden op hun cv kunnen plaatsen.  

Een mogelijke ontwikkeling waar we bij willen aansluiten is een ‘Massive Open Online Course’ (MOOC) waarbij 

mensen makkelijk en in hun eigen tijd kennis kunnen opdoen en tevens een traject kunnen afsluiten met een 

officieel certificaat van een opleidingsinstituut. Twee van de academieavonden worden samen met andere 

organisaties georganiseerd.   

Doel: 

 Goed ondersteunde vrijwilligers van de Fietsersbond 

 Meer kennis en vaardigheden voor de vrijwilligers van de Fietsersbond zodat ze meer plezier ervaren 

in hun werk voor de Fietsersbond 

 Nieuw vrijwilligersbeleid, gericht op nieuwe vormen van activisme en het behouden en werven van 

vrijwilligers. 

Resultaat: 

 Minimaal twee regionaal coördinatoren voor de werving van vrijwilligers. 

 In totaal zijn er 20 nieuwe landelijke vrijwilligers en 150 nieuwe lokale vrijwilligers geworven. Deze 

worden deels door de regionaal coördinatoren ondersteund.  

 Vrijwilligers krijgen binnen 5 werkdagen antwoord op mail/telefoon etc 

 6 academieavonden en 2 excursies (en het ontwikkelen van een MOOC (Massive Open Online Course) 

waarbij vrijwilligers een certificaat kunnen krijgen voor het ontwikkelen van kennis op het vlak van 

fietsen en stedenbouw) 

 In 2017 zijn er minimaal 20 nieuwsbrieven uitgestuurd  

 10 afdelingen begeleid middels de pro-actieve aanpak. 

 

5.1.1 Project vernieuwing Ledendemocratie 

Eind 2016 zijn de verkenningen naar een vernieuwing van de ledendemocratie afgerond. Hieruit zijn 

voorstellen gekomen voor meer participatie van leden binnen het besluitvormingsproces en een grotere 

toegankelijkheid van de Ledenraad. In 2017 zullen we beginnen met concrete veranderingen.  Deze worden 

tijdens de ledenraad van juni 2017 in stemming gebracht.  

Doel 

 (Actieve) leden worden meer betrokken bij de ontwikkeling en besluitvorming in de vereniging 

 Modernisering van de besluitvorming in afdelingen en bestuur van de Fietsersbond. 
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Resultaten 

 Nieuw huishoudelijk reglement 

 Een breed toegankelijke ledendag na de ledenraad, vanaf juni 2017. 

 Vernieuwde verenigingsdemocratie kan in 2018 van start 

5.1.2 Velo-city 2017 

Van 14-16 juni 2017 wordt het wereldfietscongres Velo-city gehouden in Arnhem/Nijmegen. De Fietsersbond 

heeft in 2016 de leden gevraagd om onze vrijwilligers en armlastige fietsersbonden wereldwijd te steunen om 

ook deel te kunnen nemen aan Velo-city. Daarnaast organiseert de Fietsersbond de jaarvergadering van de 

ECF, de Europese koepelorganisatie van fietsersbonden.  

Doel: 

 Vrijwilligers en internationale fietsersbonden betrekken bij Velo-city 

 Zo groot mogelijke kennisoverdracht tijdens en na Velo-city Arnhem/Nijmegen 

Resultaten 

 De Annual General Meeting van de ECF verloopt naar tevredenheid van de deelnemers 

 De Fietsersbond ondersteunt een aantal fietsersbonden waardoor zij in staat zijn om deel te nemen 

aan Velo-city, waar ze dat anders niet zouden kunnen doen. 

 Afdelingen van de Fietsersbond zijn geholpen om belangrijke delen van Velo-city (digitaal) bij te 

wonen. 

 

5.2 Programma Fondsenwerving particulieren 

Leden zijn erg belangrijk voor het werk van de Fietsersbond. Niet alleen zorgen leden voor een positieve 

dynamiek in de vereniging, leden zijn onze vinger aan de pols in de gemeenten en bieden ons de mogelijkheid 

om ons werk financieel gedekt te krijgen. Ledenwerving en -behoud is dan ook een belangrijke basistaak voor 

de vereniging. In 2017 ligt nog steeds de focus op het vergroten van onze naamsbekendheid en het aantrekken 

van een jongere doelgroep: mensen van 25 tot 45 jaar. We gaan campagnes via affiliate marketing en 

Facebook doen, een telemarketingactie gericht op het vervangen van de papieren acceptgiro, een pilot met 

crowdfunding en we doen weer een specifiek donatieverzoek.  

Doel 

 Inkomsten uit contributie en donaties minimaal op huidige peil houden. 
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Resultaten 

 Hoogte contributie-inkomsten gelijk aan gerealiseerd in 2016  

 Inkomsten uit donaties minstens 50.000 euro. 

 De doelgroep voor nalatenschappen binnen het ledenbestand van de Fietsersbond heeft informatie 

ontvangen over “nalaten aan de Fietsersbond”  

 Pilot met crowdfunding (uren en budgetten komen uit project waarvoor fondsen worden geworven). 

5.3 Interne organisatie  

De interne organisatie van de Fietsersbond is onder te verdelen in een deel ter ondersteuning aan de 

vereniging (denk aan organisatie van bestuur en ledenraad, afdelingen) en een deel bedrijfsvoering (ICT, 

personeel, financiële administratie en management).  

In de Koers 2020 is als doel vastgelegd dat de Fietsersbond een flexibele, financieel gezonde organisatie is die 

goed uitgerust is voor zijn taken. Het landelijk bureau in Utrecht dient als uitvoerende serviceorganisatie voor 

de vereniging, maar voert ook andere projecten uit die binnen onze missie passen. De basisorganisatie is klein 

en slagvaardig, zodat we voorbereid zijn op een soms onzekere toekomst. Vrijwilligers werken samen met de 

betaalde medewerkers aan de activiteiten en doelen van de organisatie.  

Doordat de stichting in 2016 vorm heeft gekregen, wordt het steeds zichtbaarder waar de kern van activiteiten 

ligt binnen de vereniging en de stichting.  

Doelen bedrijfsvoering:  

 Financiële resultaat is minimaal conform begroting en de jaarrekening wordt op tijd en met 

goedkeuring opgeleverd. 

 (Blijvende) aandacht voor andere/ vernieuwde vormen van financiering, samenwerking en innovaties.  

 

Resultaten 

 De werkprocessen van het landelijk bureau zijn transparant en solide en de Fietsersbond heeft zijn 

financiën goed op orde. De processen zijn tijdig, juist en volledig.  

 De vereniging is financieel gezond. De basisorganisatie van de Fietsersbond is voor 85% niet 

afhankelijk van externe financiering.  

 De verhouding tussen basisorganisatie en flexibele schil is minimaal 85%-15%.  

 In 2017 besteden we niet meer dan 10% van de omzet van de Vereniging aan administratieve 

processen 

 Bestuur en ledenraad zijn in de evaluatie tevreden over de transparantie in financiën. 
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 Medewerkers geven aan geïnteresseerden meer te hebben geïnformeerd over de Fietsersbond en 

deze zo stapje voor stapje meer te betrekken. 

 De Fietsersbond kent een gezond natuurlijk verloop van de medewerkers. De medewerkers blijven 

gemiddeld niet langer dan 10 jaar in dienst, ze zijn aantrekkelijk voor soortgelijke organisaties en ze 

weten hun sterke punten optimaal in te zetten.  
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6 Begroting vereniging 

Projectenoverzicht 

  

Project-

code Project omschrijving

% in 

acquisitie Uren Kosten derden Opbrengst Risico

115 Organisatie ontwikkeling/training 100% 300 25.000€               -€                          

200 Verenigingsorganisatie 100% 475 15.000€               -€                          

201 Vrijwilligersondersteuning 100% 1.740 10.000€               10.000€               *

225 PvT 100% 300 500€                     -€                          

259 Verkeersdiner 100% 250 10.000€               33.500€               *

260 Velocity 2017 100% 300 25.000€               36.000€               **

261 Meldpunt Fietspad 100% 320 12.500€               36.286€               *

298 Lokaal activisme (voorheen afdrachten) 100% 0 75.000€               -€                          

299 Nationale/Internationale beleidsbeinvloeding 100% 840 35.000€               -€                          

300 Marketing en communicatie 100% 985 40.000€               -€                          

300A Ledenservice 100% 250 1.000€                 -€                          

310 Ledenwerving sq 100% 850 90.000€               -€                          

312 Fondsenwerving particulieren 100% 350 80.000€               1.320.000€         ****

320 Consumenten voorlichting 100% 475 4.000€                 4.000€                 

330 Crossmedia 100% 2.220 120.000€            -€                          

414 Fietsen alle jaren 100% 1.000 15.500€               67.565€               

470 Bike2Work 100% 125 -€                          8.190€                 

502 Zuid-Holland 75% 390 825€                     32.025€               

505 Den Haag 100% 0 -€                          -€                          

510 Friesland 100% 946 2.500€                 59.300€               

600A Beleidsbeinvloeding - Gemeenteraadverkiezing 100% 400 5.000€                 -€                          

600B Beleidsbeinvloeding - Fietsersbond lab 100% 270 5.000€                 -€                          

600C Beleidsbeinvloeding - lobby lokaal 100% 2.682 24.000€               -€                          

600D Beleidsbeinvloeding - verkeerskundig advies 100% 830 -€                          -€                          

600E Beleidsbeinvloeding - beleid algemeen 100% 620 5.000€                 -€                          

601 Fietsstadverkiezing 2018 100% 1.311 68.000€               -€                          

602B Verkeersgezondheid -Fietsschool 100% 400 9.500€                 -€                          

6XX I&M 100% 0 -€                          580.895€            

800 Bedrijfsvoering 100% 4.552 170.000€            -€                          

800a Leiding & Management 100% 1.960 -€                          -€                          

812 Multimedia 100% 650 25.000€               -€                          

820 Afschrijvingen 100% 0 15.000€               -€                          

822 Huishouding & Huisvesting 100% 0 110.000€            -€                          

825 Personeelszaken 100% 50 42.500€               -€                          

850A Reiskosten woon-werk 100% 0 9.000€                 -€                          

850 Lonen en salarissen 100% 0 1.240.000€         102.925€            ***

Resultaat 2017 25.841 2.289.825€         2.290.686€         

* Onzeker, nog te ontvangen erfenis en samenwerkingspartner

** Donatieverzoek 2016, geen risico

*** Opbrengst afhankelijk uitvoering stichting 

****  Obv schattingen
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7 Stichting 

7.1 Programma Fietsschool 

De visie van de Fietsschool op verkeerseducatie is ‘veilig fietsen leer je vooral door het te doen’. De 

fietsvaardigheid wordt verbeterd door vaker te fietsen. Op het moment dat het fietsen een automatisme 

wordt, is er tijd en ruimte over om op gevaarlijke verkeerssituaties te letten. De Fietsersbond beoogt dat 

kinderen van jongs af aan dagelijks (naar school) fietsen, maar ook het stimuleren van de oudere fietser is 

essentieel onderdeel van de Fietsschool van de Fietsersbond. 

De Fietsschool gaat het belang van beweging als uitgangspunt voor de fietslessen inzetten. Fietsen is leuk, 

gezond en een goede beweging. Fietsen is iets waarvan je zorgeloos kan genieten. Fietsen maakt mensen blij, 

je bent in de buitenlucht en voelt de wind door je haren. Fietsen is gezond, makkelijk en snel. Dat geldt voor 

recreatief fietsen, maar ook voor fietsritten naar school, kantoor of station. Mensen, jong en oud, zullen door 

de associatie met bewegen sneller geneigd zijn mee te doen en zich aan te melden voor een fietsles of cursus. 

En uiteindelijk zal dat leiden tot een hogere fietsparticipatie van alle doelgroepen.   

In 2017 gaat de Fietsschool experimenteren met regionale coördinatoren. De coördinatoren hebben binnen 

hun gebied de regie over de Fietsschool en organiseren tevens regionale activiteiten voor team vrijwilligers. De 

Fietsschool wil vanaf 2018 sterk vertegenwoordigd zijn op lokaal niveau met een coördinator in elke 

regio/provincie en aansturing vanuit het landelijk bureau. Daarmee zal de impact van de fietslessen in het 

dagelijkse leven veel groter zijn dan de eenmalige fietslessen die we nu op een school of in een gemeente 

geven.  

Doelstelling Fietsschool  

- Het verbeteren van de fietsvaardigheden, kennis, houding en bewust gedrag van de doelgroepen 

kinderen, jongeren, senioren en nieuwe Nederlanders. Fietsen moet een vast onderdeel van hun 

dagelijkse bewegingsactiviteit worden, waardoor ze langer veiliger en plezieriger blijven fietsen op de 

verschillende fietsen (variërend van loopfiets, kinderfiets, e-bike, driewielfiets). 

Resultaten 

 Eind 2017 heeft de Fietsschool in 3 provincies een coördinator die aangestuurd wordt vanuit het 

landelijk bureau.  

 Vanaf 2017 is visuele herkenbaarheid van de Fietsersbond/Fietsschool een integraal en verplicht 

onderdeel bij alle fietslessen.  

 Op de belangrijkste prestatiegebieden voor de Fietsschool scoort de Fietsschool in enquêtes een 7 of 

meer:   

o Klanttevredenheid 
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o Financieel 

o Kwaliteit 

o Medewerkerstevredenheid  

 De Fietsschool verzorgt in 2017 aan 6000 leerlingen, 1000 senioren en 500 nieuwe Nederlanders 

fietslessen. De deelnemers aan de fietslessen geven na 6 maanden aan dat ze meer zijn gaan fietsen 

dan wel dat ze zich beter geëquipeerd voelen om veilig deel te nemen aan het verkeer. 

7.2 Programma Fietsnetwerk van Nederland (941) 

Met het bouwen van de Fietsersbond Routeplanner heeft de Fietsersbond de beste fietsnetwerk-kaart van 

Nederland ontwikkeld. Dankzij onze vrijwilligers is de data in de Routeplanner van zeer goede kwaliteit. Naast 

de belangrijke functie van routeplanner, krijgt de informatie achter de Routeplanner steeds meer relevantie: 

voor beleidsanalyses, voor modellering van multimodale verkeersmodellen, voor veiligheidssystemen in auto’s 

en als basis voor onderzoek naar het gebruik van het fietsnetwerk.  

De vrijwilligers konden in afgelopen jaren vanwege de financiën minder van ondersteuning voorzien worden. 

Bijdragen van overheden maken mogelijk dat we vanaf 2017 weer fors kunnen investeren in de vrijwilligers en 

in het editwerk. In 2017 vernieuwen we hiervoor allereerst de editor. Het vergroten van het gebruiksgemak 

staat daarbij bovenaan. Daarnaast organiseren we meerdere bijeenkomsten voor de vrijwilligers en 

organiseren we een edit-actie rondom de Fietsstadverkiezing om bestaande en nieuwe vrijwilligers te 

motiveren in 2017 actief te zijn.  

In 2017 en 2018 verbeteren we de app van de Routeplanner. We ontwikkelen 2 versies van de app: een die 

inkomsten via extra diensten genereert en een reclamevrije app met dezelfde diensten voor onze leden en 

fietsers die voor de app willen betalen. Om ervoor te zorgen dat de app meer gebruikers krijgt, wordt in de 

eerste helft 2017 een marketingplan ontwikkeld. 

Doel: 

 Fietsers adviseren over geschikte routes  

 Overheden voorzien van data over gebruik en kwaliteit van hun fietsnetwerk 

 Een koppeling aanbrengen tussen dataverzameling en de routeplanner (app). 

Resultaten: 

 Goed functionerende Routeplanner 

 Vernieuwde editor  

 Tracking in app als standaard aanbieden  

 Bouwen tweede app-versie met reclame 
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7.2.1 Fiets Telweek (938)  

Naast de kaart van het fietsnetwerk, is het ook interessant om te weten hoe fietsers het netwerk gebruiken. 

We doen daarom in 2017 ook weer mee met de Fiets Telweek. 

Doel: 

 Meer inzicht krijgen in hoe fietsers het fietsnetwerk gebruiken 

Resultaat: 

 Dataset Fiets Telweek 2017 

7.3 Programma Fietsen Alle Jaren (914) 

In 2016 is Fietsen Alle Jaren gelanceerd. Met het project worden mensen die niet meer zelf kunnen fietsen 

gekoppeld aan koetsiers, vrijwilligers die hun tijd besteden aan het fietsen met mensen. Samen beleven de 

deelnemers aan Fietsen Alle Jaren mooie momenten op de fiets. De een omdat men weer naar buiten komt en 

de ander leert de historie van de stad kennen. 

Doel: 

 Mensen die niet meer zelf kunnen fietsen, de beleving van een fietstocht bieden 

 In contact komen met nieuw type vrijwilligers  

Resultaten:  

 Eind 2017 rijden er 200 riksja’s in Nederland en zijn er 1000 vrijwilligers (riksjefs en koetsiers) actief 

voor Fietsen Alle Jaren 

 15.000 personen hebben een tochtje op de fiets gemaakt  

7.4 Vrienden van de Fietsersbond  

Sinds eind 2015 heeft de Fietsersbond ‘Vrienden van de Fietsersbond’. Dit zijn structurele samenwerkingen 

tussen de Fietsersbond en partijen uit het veld die het werk van de Fietsersbond een warm hart toedragen.    

Doel 

 Ontwikkelen van structurele samenwerkingsverbanden met relevante partijen vanuit de private en 

semipublieke sector, die gericht zijn op het bereiken van gezamenlijke doelen 

 Verbreden financiële basis Fietsersbond   
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Resultaten 

 In 2017 wil de Fietsersbond 3 nieuwe organisaties binden via een vriendenlidmaatschap. 

 De Fietsersbond heeft eind 2017 totaal 5 Vrienden van de Fietsersbond 

 Jaarlijkse Vrienden bijeenkomst. 
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8 Begroting Stichting 

Projectenoverzicht 

Binnen de stichting vinden alle belaste activiteiten plaats, zoals de Fietsschool. Het gaat hier bijvoorbeeld om 

projecten in opdracht van derden. Het doel is om de vereniging te ondersteunen op inhoudelijk en financieel 

vlak. De meeste projecten zullen per jaar worden toegekend. Het personeel zal gedetacheerd worden naar de 

stichting voor de uitvoering van de activiteiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project-

code Project omschrijving

% in 

acquisitie Uren Kosten derden Opbrengst Risico/ toelichting

900 Stichting Fietsersbond Algemeen 100% 0 10.000€               -€                     

904 Fietsschool Utrecht 80% 256 17.840€               36.480€               20% van de opbrengst afgehaald 

908 Fietsschool losse lessen 50% 150 9.050€                 19.200€               20% van de opbrengst afgehaald 

914 Fietsen alle jaren 100% 80 134.000€            140.000€            break-even scenario

921 Fietsschool Friesland 80% 304 40.720€               60.800€               20% van de opbrengst afgehaald 

924 Fietsschool Groningen scholen 80% 92 7.040€                 12.800€               20% van de opbrengst afgehaald 

925 Vrienden van de Fietsersbond 100% 225 5.000€                 30.000€               schatting 

934 Acquisitie VVF 100% 0 7.500€                 10.000€               

938 Fietstelweek 2017 30% 36 -€                     3.000€                 schatting 

941 Fietsrouteplanner 100% 200 21.000€               64.000€               schatting 

942 Campagne Fietsvriendelijk bedrijf 0% 0 -€                     -€                     nog te onzeker

943 Campagne Slim dat je fietst! 0% 0 -€                     -€                     nog te onzeker

937 Fietsstadverkiezing 2018 0% 0 -€                     -€                     nog te onzeker

Totaal stichting 1343 252.150€            376.280€            

950 Inleen vereniging Fietsersbond 102.925€            

Totale lasten 355.075€            

Resultaat 2017 (voor belastingen) 21.205€              
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9 Overzichten 

 

 

 

Normen vereniging: 2017 2016

Besteed aan doelstellingen t.o.v. totale lasten 77,87% 76,85%

Eigen fondsenwerving kosten t.o.v. baten (max. 25%) 18,15% 24,99%

Besteed aan Beheer & Administratie t.o.v. totale lasten 9,76% 7,89%
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