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Inleiding 

In 2016 vond voor de tweede keer de Nationale Fiets Telweek plaats, waarin de Fietsersbond met diverse 

partners onderzoekt hoeveel mensen fietsen en waar ze dat dan doen. Opnieuw constateerden we dat het 

Smakkelaarsveld, op steenworp afstand van het kantoor van de Fietsersbond, het drukste fietspad van 

Nederland is. Maar wie iets grondiger naar de cijfers kijkt, ziet dat dit plein zich wel heeft ontwikkeld. De 

verkeersstromen veranderen, waardoor er minder knelpunten zijn. Langzaam wordt het Smakkelaarsveld 

steeds fietsvriendelijker. 

Deze specifieke plek in Utrecht is slechts een voorbeeld van hoe het fietsen in Nederland steeds beter wordt. 

Er zijn volop initiatieven die verandering en verbetering brengen. Voor een groot deel worden die gedreven 

door enthousiaste fietsers, maar ook steeds meer overheden krijgen de fiets in het vizier. Denk bijvoorbeeld 

aan de Fietsstad-verkiezing, waar de inzendingen dit jaar van een uitzonderlijk hoog niveau waren, en de Tour 

de Force, het samenwerkingsverband van overheden en belangenorganisaties dat dit jaar de Nationale 

Fietsagenda publiceerde. De Rijksoverheid kondigde een investering van 40 miljoen euro aan in 

stationsstallingen, een prachtige stap vooruit! 

De Fietsersbond is betrokken geweest bij heel veel van deze initiatieven. We maakten een fietsagenda voor 

Rijkswaterstaat, organiseerden een symposium over verkeersgezondheid en wisten het begrip Bikenomics 

levend te maken voor zowel overheden als bedrijven.  

Natuurlijk valt er nog genoeg te willen. Het aantal ongevallen met fietsers is nog steeds te hoog en de discussie 

over scooters op het fietspad is helaas nog niet afgerond. Gelukkig blijven onze enthousiaste vrijwilligers zich 

ook in 2017 volop inzetten om daar iets aan te doen.  

Saskia Kluit 

Directeur 
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De Fietsersbond in 2016 

Januari 

• Kamer maakt scooter naar rijbaan mogelijk 

• Hugo van der Steenhoven neemt afscheid met symposium over verkeersgezondheid 

Februari 

• Fietsersbond met TestKees op Fiets- en Wandelbeurs 

• Inspiratiebijeenkomst Vergevingsgezinde Fietspad 

• Fietsersbond pleit voor actie voor schone lucht 

Maart 

• Vodafone en Fietsersbond presenteren Smart Jacket 

• Mobiel schade melden, ook voor fietsers, met nieuwe app 

April 

• Ongevalscijfers: weer 185 fietsers dodelijk verongelukt 

• Fietsersbond eist harde maatregelen tegen opvoeren scooters 

• Fietsen Alle Jaren van start met ministerieel bezoek 

Mei 

• Nijmegen is Fietsstad 2016 

• Fietsersbond vraagt meer geld en aandacht voor mobiliteit 

Juni 

• Fietsersbond start met Slim dat je Fietst 

• Alexandra van Huffelen stopt als voorzitter Fietsersbond 

Juli 

• Overgang bij Heemstede weer open voor fietsers en wandelaars 

Augustus 

• Inbreng Tweede Kamerverkiezingen: Fietsersbond wil volwaardige plek fiets in nationaal beleid 

• Overgang Laantje van Alverna opnieuw geblokkeerd, Fietsersbond en Wandelnet naar de rechter 
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September 

• Nederland fietst massaal in Fiets Telweek 

 

Oktober 

• Fietsersbond maakt fietsagenda voor Rijkswaterstaat 

• Fietsersbond: betere ongevallenregistratie noodzakelijk 

November 

• Resultaat Fiets Telweek: Smakkelaarsveld Utrecht opnieuw drukste fietspad 

• 40 miljoen voor grootste knelpunten fietsparkeren bij stations 

• Scooters mogen definitief naar rijbaan, Fietsersbond twijfelt aan uitvoerbaarheid plannen 

• Betere afspraken rondom afsluiten spoorwegovergangen 

• Fietsersbond en Wandelnet vragen om meer aandacht voor actieve mobiliteit 

December 

• Fietsers maken verlanglijstjes op Fietsersbond Meldpunt: 400 meldingen 

• Baten van de fiets in Nederland meer dan 77 miljard euro 

• Nationale Fietsagenda opgesteld 

• Fietsersbond wil verplichte mobiliteitsmodus op iedere telefoon 

• Fietsenberging opnieuw behouden 
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KPI’s  

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.  

2016 

1. Belangenbehartiging 

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

politiek. 

Dit is gerealiseerd. Onder meer met Scooteroverlast, Fietsstad, 

Spoorwegovergangen (Alverna), Fietsparkeren stations, Fietsenberging 

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

(benchmark wordt gebaseerd op uitslag enquêtes) 

Dit is gerealiseerd wat betreft het gevraagde advies. Voor ongevraagd advies ligt 

dit percentage op 33%  

2. Consumenteninformatie 

a. Met onze digitale middelen* bereiken we minimaal 2,1 miljoen mensen (unieke bezoekers of 

volgers). 

Dit is niet gerealiseerd. We bereikten ruim 1,75 miljoen mensen. 

 

b. We verhogen het aantal interacties** met onze leden van zes naar twaalf per jaar. 

Dit is niet gerealiseerd. Door technische en organisatorische problemen is de 

ledennieuwsbrief uitgesteld naar 2017. 

3. Diensten 

a. In 2016 is de stichting organisatorisch opgezet. 

Dit is gerealiseerd. 

 

4. Organisatie en Financiën  

a. Het aantal vrijwilligers is 1.650, waarvan 5% onder de 45 jaar. 

Dit is deels gerealiseerd. Er zijn 1650 vrijwilligers, maar hun leeftijd is niet altijd 

duidelijk geregistreerd. 

b. Aantal nieuwe leden is 2500, aantal uitstromende leden ten opzichte van 31 december 2015 

is maximaal 7,5% van het totaal. 

Dit is deels gerealiseerd. Er zijn minder leden geworven, namelijk 1442. De 

uitstroom is 6,2% 
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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 jaarlijks 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 in de besluitvorming van de vereniging is vergroot. In het 

werkplan 2017 formuleren we hier een specifieke KPI voor. 

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.  

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, plus sociale media. Producten, zoals de 

Fietsersbond Routeplanner, worden niet meegenomen in deze cijfers. 

** Onder interacties verstaan wij in dit geval officiële contactmomenten, zoals de Vogelvrije Fietser, brieven, contributieverzoeken en 

nieuwsbrieven.  
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Bestuursverslag: Activiteiten Vereniging Fietsersbond 

Fjodor Buis 
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1 Belangenbehartiging 

2016 was voor de Fietsersbond een jaar waarin er veel gebeurde op het gebied van belangenbehartiging. Rode 

draad bleef de oproep om meer aandacht te besteden aan verkeersgezondheid. Deze combinatie van 

traditionele verkeersveiligheidsonderwerpen en gezondheidsaspecten (beweging, luchtkwaliteit) zorgt ervoor 

dat overheden een (maatschappelijk en financieel) betere afweging kunnen maken over de kosten en baten 

van mobiliteit. In januari organiseerde de Fietsersbond een symposium over dit onderwerp, en gedurende dit 

jaar hebben we verkeersgezondheid steeds weer geagendeerd. 

Twee dossiers stonden in 2016 steeds weer centraal. In januari besloot de Tweede Kamer dat gemeenten 

snorscooters van het fietspad mogen weren en een helmplicht mogen opleggen. Een belangrijk resultaat, waar 

de Fietsersbond hard aan gewerkt heeft, en veel fietsers erg blij mee zijn. In november werden de maatregelen 

officieel gepubliceerd, waaruit bleek dat dit per fietspad besloten moet worden. De Fietsersbond twijfelt aan 

de uitvoerbaarheid hiervan en vreest een helmpje-op-helmpje-af scenario.  

Ook de spoorwegovergang op het Laantje van Alverna bij Heemstede vroeg vaak onze aandacht. Eind 2015 

besloot de Raad van State dat de afsluiting van de spoorwegovergang ongedaan gemaakt moest worden en in 

juli gaf ProRail gehoor aan dit besluit. Omwonenden besloten vervolgens het Laantje van Alverna zelf af te 

sluiten. De Fietsersbond en Wandelnet maakten opnieuw de gang naar de rechter. De afsluiting werd 

ongedaan gemaakt, maar begin 2017 werd het Laantje van Alverna opnieuw afgesloten. Een regionale kwestie, 

maar met belangrijke gevolgen voor onbewaakte spoorwegovergangen in heel Nederland. In november 

bereikten we samen met andere belangenorganisaties een afsprakenkader met ProRail om dit soort conflicten 

in de toekomst te voorkomen.  

Fietsersbond en Wandelnet trokken ook samen op in de strijd voor meer aandacht voor actieve mobiliteit. 

Fietsen en wandelen zijn goed voor bijna de helft van alle verplaatsingen in Nederland. Toch denken de 

meeste mensen bij het woord mobiliteit alleen aan auto’s en openbaar vervoer. Gelukkig biedt de plek van 

actieve mobiliteit in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) aanknopingspunten 

voor de toekomst. Dit past ook in een internationale ontwikkeling waarbij fietsen en lopen steeds meer 

worden benoemd als 'actieve mobiliteit' 

Er blijft nog steeds behoefte aan een schaalsprong in het fietsbeleid, met meer en betere voorzieningen voor 

fietsers, zowel binnen als buiten de grote steden. Betere fietsenstallingen bij stations, robuuste kwalitatieve 

fietsnetwerken zoals snelfietsroutes en maatwerkoplossingen voor locatiespecifieke problemen (krimp of juist 

groei) hebben daarom meer geld en investeringszekerheid nodig. Daarom sloot de Fietsersbond zich in 2016 

aan bij een verbond van 24 organisaties die allen pleiten voor meer geld en aandacht voor mobiliteit, 

waaronder fietsen. Hierdoor werd de fiets duidelijk gepositioneerd als een serieus vervoermiddel voor onze 

mobiliteitsbehoefte. 
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De relatie tussen het openbaar vervoer en het fietsklimaat blijft steeds meer aandacht vragen. Na de realisatie 

van grootschalige investeringen in stallingen bij de grote stations vragen nu ook de middelgrote stations en 

andere ov-punten (metrohaltes, busstations) aandacht op het gebied van stallingscapaciteit en de 

verbindingen naar knooppunten. Aan de andere kant gaat het ook om het onderzoeken van oplossingen voor 

mogelijke wrijving tussen ov en fiets, nu lokale overheden het autogebruik steeds minder willen faciliteren.  

De ontwikkelingen rondom fietsen gaan snel. E-bikes zijn gemeengoed, speed pedelecs zijn in opkomst, en 

over zelfsturende auto’s raken mensen niet uitgepraat. Tien jaar geleden waren er maar weinigen die deze 

trends voorzagen. Ook het krachtenveld vernieuwt zich. De Fietsersbond speelt een belangrijke rol bij het 

vroegtijdig zien en maatschappelijk waarderen van ontwikkelingen op fietsgebied. De Fietsersbond heeft in 

2016 verschillende innovatieverkenningen en activiteiten opgezet om snel te kunnen anticiperen op nieuwe 

ontwikkelingen.  

1.1 Jaarthema’s 

1.1.1 Jaarthema Bikenomics 

De fiets is een bron van forse economische waarde. Fietsers zijn gezondere werknemers, besteden relatief 

meer dan automobilisten in de winkel en hebben een gunstig effect op de bereikbaarheid van een stad. Dit 

wordt vaak onvoldoende erkend door overheid en bedrijfsleven. Daarom besteedde de Fietsersbond in 2016 

veel aandacht aan het thema Bikenomics - de waarde van de fiets.  

Het belangrijkste onderdeel van het jaarthema Bikenomics was de verkiezing van Fietsstad 2016. De 

genomineerde steden Goes, Groningen, Maastricht, Nijmegen en Utrecht zijn allemaal steden waar het goed 

geregeld is voor de fietser. Nijmegen brengt het thema Bikenomics volgens de jury best in de praktijk, onder 

meer door nadruk te leggen op het met de fiets naar het werk gaan. Daarnaast zijn de plaatselijke 

ondernemers ook enthousiast over de fiets, met het Dutch Bicycle Centre als sprekend voorbeeld.  

Doelen en beoogde resultaten: 

• Het agenderen van fietsen als serieuze economische factor in het Nederlandse beleid voor ruimte en 

mobiliteit 

• Grote investeringen in fietsinfrastructuur agenderen als ‘het nieuwe normaal’ 

• Agenderen van Bikenomics via minimaal twee congressen bij ambtenaren en overheden. 

• Feiten en cijfers over de economische waarde van fietsen communiceren naar het grote publiek via 

website, eigen media en free publicity. 

• Organiseren Fietsstadverkiezing rondom het thema. (zie pagina 26) 
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Concrete resultaten in 2016: 

• We hebben het thema Bikenomics geagendeerd bij ambtenaren en overheden via een speciale HEAT-

workshop (Health Economic Assesment Tool), met als direct resultaat dat onderzocht wordt of er 

nieuwe gezondheidsnormen opgesteld kunnen worden. 

• We gaven een presentatie op de Cycling Summer School van de Universiteit van Amsterdam, waar de 

beleidsmakers van de toekomst hun licht opstaken over de nieuwste trends op het gebied van 

fietsbeleid. 

• Feiten en cijfers over de economische waarde van fietsen zijn naar het grote publiek gecommuniceerd 

via website, sociale media, eigen media en door interviews met media (onder meer NOS Radio 1 en 

BNR Nieuwsradio). 

• Nijmegen is Fietsstad 2016 geworden. Rondom de verkiezing is enkele malen aandacht geweest voor 

het thema. 

Niet gerealiseerd:  

• Het thema is rondom de Fietsstad niet altijd expliciet benoemd. Dit komt waarschijnlijk omdat het 

nogal wat uitleg vergt, en daar is in reguliere media niet altijd tijd of ruimte voor. 

• De feiten en cijfers over Bikenomics worden gepubliceerd op onze nieuwe website, waarvan de 

lancering is uitgesteld naar 2017. 

 

Bijhorende projecten: 

618 Jaarthema Bikenomics 

 

1.1.2 Jaarthema 8 tot 80 

Het thema 8 tot 80 is in 2016 officieel afgerond. In 2015 hadden we ambtenaren en politiek er goed van 

doordrongen dat steden ingericht moeten worden zodat kinderen van acht en senioren van tachtig zelfstandig 

deel kunnen nemen aan het verkeer. In 2016 is het jaarthema vooral aan de orde gekomen via 

academieavonden, adviezen etc. Een beperkt aantal uren is nog apart besteed aan bijeenkomsten voor 

overheden.  

Doel en beoogde resultaten: 

• Borging van de 8-80 filosofie bij beleidsmakers in diverse gemeenten. 

• 5 bijeenkomsten op locatie. 
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Concrete resultaten 

• Naast een succesvolle eigen avond in Almelo, hebben we ervoor gekozen om vooral aan te sluiten bij 

bijeenkomsten van andere organisaties, om daar de 8-80 filosofie uit te dragen. Dit deden we onder 

meer in Rotterdam en Den Haag (Milieudefensie) en in Schiedam. In januari 2017 werd de voorlopig 

laatste bijeenkomst in Eindhoven gehouden. 

• Publicatie artikel over 8-80 in Platform Gezonde Stad. 

• Een winkelcentrum in Dordrecht wordt ingericht volgens het 8-80-principe, en ook Utrecht en 

Amersfoort nemen dit principe als leidraad voor hun stadsinrichting. 8-80 grondlegger Gil Peñalosa 

bracht in 2015 op verzoek van de Fietsersbond een bezoek aan die steden. 

• De Fietsersbond werkt met Milieudefensie, Wandelnet en Urgenda aan een coalitie rond de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018, waarbij het uitgangspunt van leefbare steden van 8-80 jaar een 

belangrijke rol speelt.  

1.1.3 Jaarthema 2017-2018 

Uit een evaluatie van ons werk bleek in 2016 dat de jaarthema’s, zoals we die de afgelopen jaren hebben 

geformuleerd, niet het versterkende en structurerende effect hadden dat we wilden bereiken. We hebben 

daarom besloten om met ingang van 2017 geen jaarthema’s meer te formuleren. In plaats daarvan verstevigen 

we de focus op onze campagnes. In plaats van jaarthema’s hebben we in 2016 campagnes ontwikkeld.  

Doelen en beoogde resultaten: 

• Ontwikkelen thema/campagnes voor 2017, 2018 en de nieuwe fietsstadverkiezing. 

• Met het jaarthema/Voor deze campagnes de afdelingen ondersteunen bij de lobby op lokaal niveau. 

• Inhoudelijke onderbouwing van nieuwe jaarthema/campagnes met relevantie cijfers, trends.  

• De Fietsersbond heeft een coalitie opgebouwd rondom het nieuwe 

jaarthema/samenwerkingspartners voor de nieuwe campagnes gevonden. 

Concrete resultaten:  

• De nieuwe Fietsstadverkiezing met als thema Innovatie is begonnen en gaat in 2017 op volle kracht 

van start.   

• De Fietsersbond werkt voortaan niet meer met jaarthema’s.  

1.2 Programma Verkeersgezondheid (voorheen verkeersveiligheid) 

Binnen het programma Verkeersgezondheid brengt de Fietsersbond activiteiten bijeen waarin mobiliteit en 

gezondheid elkaar raken. Negatieve gezondheidseffecten door ongevallen, luchtkwaliteit en lawaai, maar ook 
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positieve effecten, zoals beweging. De positieve effecten van bewegen zijn zo groot dat ze de negatieve 

effecten van mobiliteit vele malen te niet doen.  

In 2016 organiseerde de Fietsersbond een symposium over Verkeersgezondheid, waarbij diverse organisaties 

(o.m. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en Veilig Verkeer Nederland) zich schaarden 

achter onze oproep om meer aandacht te geven aan de positieve aspecten van fietsen en wandelen. In de 

tweede helft van het jaar sloegen we onze handen ineen met Wandelnet om het thema Actieve Mobiliteit 

definitief op de kaart te zetten, een term die ook internationaal steeds meer wordt gebruikt.  

Doelen en beoogde resultaten 

• Agenderen van het onderwerp bij de politiek en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

• Het opbouwen van een coalitie rondom het thema verkeersgezondheid 

• Onderzoek en publiceren van relevante kennis over verkeer en gezondheid 

• Opbouwen van een netwerk rondom dit thema 

• Organiseren van een symposium over Fietsen en gezondheid 

• Ontwikkelen van een beleidsagenda met concrete handvaten voor ministeries en politiek om hun blik 

te verbreden van veiligheid naar gezondheid 

• Ontwikkelen van een project voor het ministerie van VWS dat als doel heeft dagelijks bewegen 

onderdeel te maken van het preventiebeleid van de overheid.  

• Verkennen van een publiekscampagne die erop gericht is mensen bewust te maken van de voordelen 

van actieve mobiliteit. 

Concrete resultaten:  

• De Fietsersbond heeft relevante kennis over verkeer en gezondheid verzameld en toegankelijk 

gemaakt. Deze kennis wordt omgezet in infographics die begin 2017 worden afgerond. 

• Er is een netwerk rondom dit thema opgebouwd, met diverse organisaties die het thema 

ondersteunen. 

• Een drukbezocht symposium over verkeersgezondheid in januari 2016.  

• Op het verzoek van het Fonds Nuts Ohra werkten we een plan uit om de driewielfiets beter onder de 

aandacht te brengen van mensen die dit bijzondere vervoermiddel nodig hebben. Dit plan vervangt 

het geplande project voor het Ministerie van VWS. 

Niet gerealiseerd:  

• Hoewel de verandering naar verkeersgezondheid een belangrijke stap is, waren er dit jaar andere 

zaken urgenter. Om deze reden hebben we geen concrete beleidsagenda op kunnen stellen. Er zijn 
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wel vergevorderde plannen om samen met de Hartstichting een fietscampagne op poten te zetten 

voor preventief dagelijks bewegen.  

Bijhorende projecten: 

615 Verkeersgezondheid   

1.3 Beleidsbeïnvloeding 

1.3.1 Lobby op alle niveaus (inclusief Communicatie Beleid) 

Het Nederlandse fietsbeleid is sterk in ontwikkeling. Er zijn veel werkgroepen en initiatieven die zich 

bezighouden met de toekomst van mobiliteit in het algemeen en de fiets in het bijzonder. De Fietsersbond 

vervult een actieve rol in veel van deze initiatieven, waarbij onze kennis en kunde meestal erg wordt 

gewaardeerd. 

De Fietsersbond was onder meer betrokken in meerdere werkgroepen van de Tour de Force en het 

Verkeersveiligheidsdiner. Bij dat laatste evenement fungeerden we samen met de gemeente Amsterdam als 

projecttrekker voor de werkgroep Stedelijk Verkeer.  

Als vervolg op het advies NL Fietsland van het College van Rijksadviseurs vroeg Rijkswaterstaat de Fietsersbond 

om een fietsagenda voor hun organisatie te schrijven. In deze agenda staan concrete adviezen waarmee de 

organisatie meteen aan de slag kan, maar ook dromen en vergezichten voor de toekomst.  

De meerjarenovereenkomst met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is geëvalueerd en de 

nieuwe overeenkomst is inhoudelijk voorbereid. Er zijn twee evaluaties gedaan, een door het ministerie, en 

een door onszelf. Uit deze evaluaties komen veel positieve punten naar voren, maar ook enkele 

aandachtspunten voor de toekomst. Zo wordt onze inhoudelijke kennis geroemd, maar zijn er op 

communicatiegebied nog het nodige te verbeteren. We gaan hier werk van maken. De nieuwe subsidieregeling 

is in november naar de Tweede Kamer gestuurd. Begin 2017 wordt deze procedure afgerond. 

De beleidsimpuls fietsveiligheid hebben we geëvalueerd via een enquête onder onze afdelingen. De resultaten 

van deze enquête zijn door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) gebruikt voor 

hun analyse naar de lokale uitvoering van de beleidsimpuls.  

Binnen de European Cyclists’ Federation (ECF) werkten we onder meer aan de Europese agenda voor de fiets, 

automatische snelheidsaanpassing, gemotoriseerde tweewielers, verkeersveiligheid en fietsen naar het werk. 

Het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 zorgde voor een unieke mogelijkheid om het fietsen onder de 

aandacht van Europese regeringsleiders te brengen. Dit deden we met de Dutch Cycling Embassy (DCE), op 

wiens stand wij ons project Fietsen Alle Jaren konden promoten.  Met de DCE waren wij ook aanwezig op het 
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jaarlijkse fietscongres Velo-City in Taipei (Taiwan). Daarnaast hebben we onder meer presentaties gehouden in 

Duitsland en Kroatië. 

In 2017 vindt Velo-city in Arnhem en Nijmegen plaats. Een prachtig evenement en een uitgelezen kans om de 

wereld te laten zien hoe Nederland Fietsland er heden ten dage uitziet. De Fietsersbond is onder meer 

betrokken bij het programma, de beoordeling van voorstellen en zit in de advisory board.  

Tot slot organiseerde de Fietsersbond ook workshops voor bedrijven die meedoen in tenders voor ontwerp en 

bouw van infrastructuur, om zo de fietsinfrastructuur te verbeteren. We zien steeds vaker dat gemeenten het 

gehele ontwerp en bouwproces uitbesteden. Zo breidt onze belangenbehartiging zich echt uit naar alle 

niveaus. 

Doel en beoogde resultaten: 

• Reguliere lobby op verschillende niveaus 

• Publieke bewustwording over fietsthema’s 

• Aandacht bij lokale en regionale overheden voor 8 tot 80 en bikenomics in het kader van de 

jaarthema’s 

• Uitvoering van de Green Deal Fiets en het SER-energieakkoord,  

• Monitoren van de beleidsimpuls verkeersveiligheid. 

• Kennis verspreiden over fietsen bij advies- en bouwbedrijven 

• Oppakken van een actievere rol in het fietsbeleid door het Rijk n.a.v. meerdere lopende processen 

(Tour de Force, advies Rijksadviseurs en discussies rondom robuuste netwerken). 

• De Fietsersbond heeft een inbreng geleverd bij drie relevante actualiteiten. 

• Op de nieuwe website van de Fietsersbond is een apart onderdeel met inhoudelijke informatie over 

fietsbeleid. 

• De meerjarenovereenkomst met ministerie van IenM is geëvalueerd en de nieuwe overeenkomst is 

inhoudelijk voorbereid. 

• Eind 2016 hebben we met de afdelingen de voortgang in de beleidsimpuls verkeersveiligheid 

geëvalueerd en advies gegeven over verbeterpunten.   

Concrete resultaten: 

• Een actieve bijdrage aan de Tour de Force, de Verkeersveiligheidsdiners, de CROW-werkgroep 

fietsstraten en vele andere werkgroepen. Dit vervangt onze betrokkenheid bij de Green Deal Fiets en 

het energieakkoord. 

• Veel media-aandacht voor o.m. scooteroverlast, landbouwverkeer, speed pedelecs en 

verkeersveiligheidscijfers. 

• Twee workshops over fietsvriendelijke inrichting bij bouwbedrijven.  

• Meerjarenovereenkomst IenM is voor akkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. 
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• Enquete over beleidsimpuls is uitgevoerd. 

Niet gerealiseerd: 

• De nieuwe website wordt pas in het voorjaar gelanceerd. Het inhoudelijke gedeelte dus ook. 

Bijhorende projecten: 

472 (Inter)nationale Beleidsbeïnvloeding 

600 Beleid algemeen 

629 Communicatie Beleid 

1.3.2 Innovatie (inclusief Scenario’s en Data Routeplanner) 

De ontwikkelingen in de mobiliteitssector gaan snel en de rol van de fiets wordt anders in een wereld waarin 

zelfrijdende auto’s rondrijden. De Fietsersbond heeft in 2016 actuele trends en ontwikkelingen in beeld 

gebracht die van invloed zijn op het fietsklimaat. In 2017 werken we deze scenario’s verder uit in een 

publicatie.  

Met de Universiteit van Amsterdam (UvA) deden we voorwerk voor een zogeheten Massive Open Online 

Course (MOOC), een online cursus over stedenbouw en fietsbeleid, gericht op het vergroten van de kennis en 

vaardigheden van vrijwilligers. De MOOC komt in 2017 zowel beschikbaar voor de Fietsersbond als voor de 

deelnemers aan de Cycling Summer School van de UvA. De Fietsersbond participeerde in 2016 al in deze 

Summer School.  

Doelen en beoogde resultaten: 

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

enquêtes, trendanalyses en het uitzetten van verkenningen.  

• Het ontwikkelen van activiteiten en producten die aansluiten bij de trends en waarmee fietsers, 

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

• Opzetten en aansturen van minimaal twee verkenningen. 

• Een trendanalyse voor het fietsen in Nederland is uitgevoerd en in verschillende scenario’s vertaald. 

• Het ontwikkelen van minimaal één nieuw product voor het verbeteren van het fietsklimaat. 

Concrete resultaten: 

• Workshops op o.m. het Nationaal Fietscongres en de Cycling Summer School van de Universiteit van 

Amsterdam. 

• Samenwerking rondom deelfietssoftware. In 2017 gaan we hiermee verder. 

• Ontwikkeling Mini-MOOC met de Universiteit van Amsterdam. 
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• Bijdrage aan een documentaire over het bijzondere fietsklimaat in Nederland. 

• Publicatie voorbereid over de toekomst van de fiets die in 2017 uit zal komen. Daarin onder meer 

interviews en observaties. 

• Rapportage over tien gemeenten Fiets Telweek versus Fietsrouteplannerdata.  

• Onderzoek naar relatie Meldpunt-meldingen en Fiets Telweekdata. 

• De routeplanner is verbeterd om hem beter in te kunnen zetten voor dataonderzoek. 

Bijhorende projecten 

633 Innovatie 

635 Scenario’s voor de fiets 

641 Data routeplanner 

1.3.3 Fiets Telweek 

In 2016 stond de Fietsersbond opnieuw aan de basis van de Nationale Fiets Telweek. Samen met mede-

initiatiefnemers NHTV, Mobidot, Keypoint Consutancy en Beaumont Communicatie wisten we van 19 tot en 

met 25 september weer veel nuttige data over fietsen te verzamelen.  

Er waren dit jaar minder deelnemers dan vorig jaar (30.000 i.p.v. 38.000), maar er zijn wel veel kilometers 

gereden: 1.786.147. De drukste fietsroute van Nederland ligt in Utrecht, tussen Vredenburg naar 

Smakkelaarsveld en door naar het Jaarbeursplein. Opvallend is de lagere snelheid die fietsers gemiddeld 

hebben in steden als Amsterdam en Utrecht ten opzichte van ruimere steden als Zwolle, Eindhoven en Almere. 

Doelen en beoogde resultaten: 

• Bruikbare informatie verzamelen over het fietsgebruik in Nederland. 

• Minimaal evenaring van het aantal deelnemers in 2015 (38.000) 

Concrete resultaten: 

• 30.000 deelnemers legden 1.786.147 kilometer af. 

• Een trendanalyse voor het fietsen in Nederland is uitgevoerd. 

Niet gerealiseerd: 

• Er waren minder actieve deelnemers, maar er zijn wel meer kilometers gereden. 

Bijbehorende projecten: 

438 Fietstelweek 
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1.3.4 Vergevingsgezinde Fietspad 

In het project Het vergevingsgezinde fietspad is onderzoek gedaan naar het gedrag van oudere fietsers en of 

met maatregelen fietspaden veiliger gemaakt konden worden. Zo werd op bepaalde plekken het fietspad 

verbreed, werden witte strepen aan de rand van het fietspad aangebracht (kantmarkering) en diverse witte 

strepen in het midden van een tweerichtingenfietspad (asmarkering). Ook werden bermen aangepast. Met de 

resultaten kunnen wegbeheerders aan de slag. Dit project is in 2016 afgerond met een drukbezochte 

bijeenkomst in Zwolle. 

Doelen en beoogde resultaten: 

• Onderzoek naar en bewustwording over vergevingsgezinde infrastructuur. 

Concrete resultaten: 

• Een drukbezochte eindbijeenkomst in Zwolle. 

Bijbehorende projecten: 

445 Vergevingsgezinde Fietspad 

1.3.5 Fiets en openbaar vervoer 

Met grote ambitieuze projecten wordt er hard gewerkt aan het terugdringen van het tekort aan 

fietsparkeerplekken bij de stations. De Fietsersbond heeft het bestuursakkoord fietsparkeren stations 

ondertekend. Het Rijk heeft daardoor 40 miljoen euro extra ter beschikking gesteld die verdubbeld moet 

worden door provincies en gemeenten. Dit is een prachtig resultaat, al is om het totale tekort aan 

parkeerplekken bij stations op te lossen meer geld nodig. Positief is ook dat in veel concept-

verkiezingsprogramma's het fietsparkeren bij stations een belangrijke plaats inneemt. Ook in de Fietsagenda 

2020 van de Tour de Force is het een belangrijk onderwerp. Verder is de aandacht voor fietsparkeren en de ov-

fiets bij ov buiten de stations groeiende.  

De fiets meenemen in de trein blijft vaak een probleem. Positief is dat op de binnenlandse hogesnelheidslijn 

fietsen binnenkort mee mogen. Naar het buitenland zit dat er nog niet in. 

Doelen en beoogde resultaten: 

• 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 

• Fietsersbond controleert of de NS de concessievoorwaarden op het gebied van de fiets toepast  



Jaarverslag 2016           22 

 

• Deelname aan regulier overleg over fiets en openbaar vervoer 

• Advies aan Fietsersbondafdelingen bij grote, complexe stationsprojecten 

 

Concrete resultaten 

• Potentieel 80 miljoen euro extra voor stationsstallingen 

• Symposium met Reizigersvereniging Rover over fietsen en openbaar vervoer 

• Akkoord met NS over fietsen mee nemen in de Nederlandse hogesnelheidstreinen. 

Bijhorende projecten: 

640 Fiets en OV 

1.4 Vrijwilligers 

1.4.1 Afdelings- en vrijwilligersondersteuning 

Een groot deel van onze activiteiten wordt gedaan door vrijwilligers in het hele land. Zij spannen zich 

gezamenlijk op lokaal niveau in voor meer en betere fietsvoorzieningen en voor betere zichtbaarheid van de 

Fietsersbond. Op het landelijk bureau worden deze vrijwilligers begeleid door het Team Vrijwilligers.  

Lokaal verkeerskundig advies 

De lokale afdelingen van de Fietsersbond weten heel veel over het fietsklimaat in hun gemeente, en willen die 

kennis graag delen. Ook in 2016 deden ze dit weer zo’n 2000 keer gevraagd en ongevraagd, dat is net zo vaak 

als in 2015. Van de gevraagde adviezen werd 60% overgenomen, een stijging van vijf procentpunt. Van de 

ongevraagde adviezen werd 33% overgenomen, gelijk aan 2015. 

Vanuit het landelijk bureau ondersteunen we de afdelingen bij het geven van deze adviezen. In 2016 hebben 

we onze afdelingen 750 keer ondersteund. Het ging hierbij opvallend vaak over turborotondes en 

voorrangskwesties.  

De expertgroep infrastructuur is drie keer bij elkaar geweest. De werkgroep stedelijke gebieden is in december 

opgestart met een prima eerste bijeenkomst met 11 van de 12 uitgenodigde afdelingen. 

Proactieve begeleiding 

Om Fietsersbond-afdelingen goed te ondersteunen gebruiken we sinds enkele jaren een proactieve aanpak, 

waarin we naast vraaggerichte ondersteuning extra aandacht besteden aan de kwaliteitsverhoging van lokale 

afdelingen. In 2016 wisten we in totaal 29 (onder)afdelingen op deze wijze te begeleiden, onder meer in Den 

Bosch, Leiden, Alkmaar, Haarlem, Rotterdam, Nijmegen en Den Haag. 
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Landelijke campagnes plaatselijk uitrollen 

In 2016 zijn veel campagnes gevoerd, waaraan veel afdelingen hebben meegedaan, de deelname zit boven de 

doelstelling. Ook hebben we met succes de activiteiten op verschillende schaalniveau's met elkaar verbonden. 

Aan de fietsverlichtingscampagne deden 50 afdelingen mee, terwijl 63 afdelingen van de Fietsersbond de 

enquête naar de Beleidsimpuls Fietsveiligheid invulden. 

Veel Fietsersbond-vrijwilligers hebben hun ervaringen gedeeld met landbouwvoertuigen en zich tegen 

snelheidsverhoging van deze voertuigen uitgesproken. Ook aan de Fiets Telweek, Bike2work en Fietsen alle 

jaren deden veel afdelingen mee. 

Scholing en communicatie 

De Fietsersbond communiceert vooral digitaal met zijn vrijwilligers. In 2016 hebben we verschillende 

nieuwsbrieven gecombineerd tot één grote nieuwsbrief: het Schakeltje. Dat is een groot succes gebleken. Het 

aantal abonnees is in 2016 gestegen van 500 tot meer dan 1700. Er zijn dit jaar 36 Schakeltjes uitgestuurd, dat 

is veel meer dan gepland, omdat de respons erg hoog is, en er veel behoefte is aan meer informatie. Bij 78% 

van de vrijwilligers blijkt het Schakeltje bekend en door 54% wordt de nieuwsbrief actief gebruikt.  

Regiobijeenkomsten zijn een goed middel om afdelingen verder te activeren, in 2016 organiseerden we er zes 

in verschillende provincies, maar ook excursies in Leeuwarden en Dordrecht, een regiodag in Utrecht voor al 

onze provinciale vertegenwoordigers en twee ledenraden met themamiddag.   

Er zijn in 2016 4 Academie-avonden georganiseerd (Sociale Media, Landbouw, Introductie Nieuwe bestuurders, 

Omgevingswet).  

De informatie op Vrijwilligersnet is regelmatig geüpdatet, maar de bekendheid blijft nog achter bij het 

Schakeltje, ondanks de sterk verbeterde toegankelijkheid.  

Project: Inzet en binden nieuwe vrijwilligers 

Er zijn in 2016 94 nieuwe afdelingsvrijwilligers geregistreerd en ongeveer 60 vrijwilligers bij Fietsen Alle Jaren 

en de Fietsersbond Routeplanner. Dit hebben we bereikt door meer aandacht voor vrijwilligerswerving in 

nieuwsbrieven en op de site, het opzetten van een digitale toolkit voor werving, het ondersteunen van 

wervingstrajecten van meer dan 10 afdelingen en aandacht voor werving in de proactieve 

begeleidingstrajecten voor afdelingen. Ook gaven we aandacht aan werving in regio- en Academie-avonden, 

op de Ledenraad en bij afdelingsbezoeken.  

In diverse afdelingen zijn wervingstrajecten opgezet, bijvoorbeeld in: Schouwen, Zuidoost Brabant, 

Doetinchem, Oldambt, Culemborg, Voorschoten, Purmerend, Roermond, Vlaardingen en Schiedam. Mede 
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hierdoor zijn in Oldambt, Schouwen en Schiedam nieuwe afdelingen opgericht.  De afdeling Vlaardingen kon 

een doorstart maken. 

Doelen en beoogde resultaten 

• Activiteiten op verschillende schaalniveaus met elkaar verbinden om provinciaal of landelijk actueel 

thema’s te agenderen 

• Begeleiding, scholing en feedback geven aan afdelingen en vrijwilligers zodat zij hun werk goed 

kunnen doen en daarin streven naar hoge inzet, hoge tevredenheid en een kwaliteitsverbetering van 

het lokale werk. 

• Het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid, gericht op nieuwe vormen van activisme en het behouden en 

werven van vrijwilligers. 

• Landelijke campagnes hebben een uitwerking gekregen in lokaal beleid en activiteiten. 30% van de 

afdelingen doet bij deze campagne mee.  Te denken valt aan de beleidsimpuls fietsveiligheid en de 

evaluatie van de provinciale coalitieakkoorden. 

• Het werven van minimaal 150 nieuwe vrijwilligers 

• In 2016 zijn er minimaal 20 nieuwsbrieven uitgestuurd en minimaal 4 inhoudelijke bijeenkomsten 

geweest  

• Er zijn minimaal 4 academieavonden georganiseerd, waarvan 2 in samenwerking met een andere 

organisatie 

• Een up to date en goed toegankelijk Vrijwilligersnet, dat door alle vrijwilligers kan worden bekeken. 

• 10 afdelingen zijn intensiever begeleid en zien daardoor een verhoging of onvoorziene continuering 

van de kwaliteit  

Concrete resultaten 

• 164 nieuwe vrijwilligers geworven voor de Fietsersbond 

• 3 nieuwe afdelingen 

• 36 nieuwsbrieven, 6 regionale bijeenkomsten, 4 Academie-avonden (1 in samenwerking met een 

andere organisatie), 3 bijeenkomsten van de expertgroep en een up to date Vrijwilligersnet. 

• 29 (onder)afdelingen begeleid met de proactieve aanpak. 

• 2000 adviezen aan gemeenten 

• Fietsverlichtingscampagne in 50 gemeenten 

Bijhorende projecten: 

412 Vrijwilligersondersteuning 

616 Verkeerskundig advies 

652 Vrijwilligersondersteuning IenM 
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1.5 Regionale vertegenwoordiging 

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. 

Doelen en beoogde resultaten 

• Het ondersteunen van overheden bij het ontwikkelen en realiseren van goed fietsbeleid. 

• Het ondersteunen van lokale afdelingen in een regio. 

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

nodig inspraak.  

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

zoals Fiets filevrij, fietseducatie-activiteiten etc.  

• Het realiseren van betaalde projecten in de vier grote steden. 

Concrete resultaten 

Betere fietsvoorzieningen en een goed functionerende Fietsersbond-afdeling in deze gebieden. Hieronder 

volgt een specificatie per regio: 

1.5.1.1 Stadsregio Amsterdam (project 413) 

In 2015 en 2016 had de Fietsersbond in de Stadsregio Amsterdam (een wijde ring van gemeenten om de 

hoofdstad) een medewerker die de afdelingen in deze regio ondersteunde en bijdroeg aan het regionale 

fietsbeleid. Mede dankzij onze adviezen zijn de fietsinfrastructuur en fietsparkeervoorzieningen in de regio 

verbeterd en zijn de regiogemeenten beter op hoogte van trends en ontwikkelingen van fietsinfra en 

fietscultuur. Daarnaast hebben we Fietsersbond-afdelingen gestimuleerd om samen met hun gemeente een 

lijst op te stellen om verkeersveiligheidsknelpunten voor het fietsverkeer op te lossen. Helaas bleek een 

verlenging van dit project niet mogelijk. 

1.5.1.2 Den Haag (project 505) 

Een medewerker van het landelijk bureau van de Fietsersbond houdt zich bezig met het ondersteunen van de 

lokale afdeling van de Fietsersbond in de gemeente Den Haag. De activiteiten bestaan uit het geven van 

beleidsadvies, deelname aan overlegstructuren over fietsonderwerpen, adviseren over projecten, en het 

verzorgen van communicatie-uitingen.  In 2016 gaven we advies over het aanleggen van het Haagse 

fietsnetwerk en snelfietsroutes rond de stad. Daarnaast fietsten we tweemaal met gemeenteraadsleden langs 

probleemsituaties. 
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1.5.1.3 Zuid-Holland (project 502) 

Vanuit het landelijk bureau van de Fietsersbond houdt een medewerker zich in Zuid-Holland al enige jaren 

bezig met beleidsbeïnvloeding op provinciaal niveau, en het verzorgen van inbreng in diverse regionale en 

provinciale fietsprojecten en overleggen. Deze medewerker is aanspreekpunt voor afdelingen als het gaat om 

regionale fietsonderwerpen. De politiek en het beleid op het gebied van (fiets)verkeer worden nauw gevolgd 

en indien nodig beïnvloed door lobby, advies en inspraak. In 2016 deden we onderzoek naar deelfetsen, gaven 

we advies bij snelfietsroutes in de regio en zorgden we voor een geslaagde fietsverlichtingsactie bij het 

Agrarisch Opleidingscentrum in Rotterdam. 

1.5.1.4 Fryslân (project 510) 

Een medewerker van het landelijk bureau van de Fietsersbond houdt zich bezig met het ondersteunen van de 

afdeling van de Fietsersbond in de provincie Fryslân. De activiteiten bestaan uit het geven van beleidsadvies, 

deelname aan overlegstructuren over fietsonderwerpen, adviseren over projecten, het aanjagen van nieuwe 

ontwikkelingen, en het verzorgen van communicatie-uitingen. In 2016 hadden we onder meer overleg met 

collega-organisaties over kansen in verkeerseducatie, pleitten we voor snelheidsverlaging in Hantumbroek, 

gaven we advies over een deelfietssysteem in Leeuwarden en voerden onze vrijwilligers weer 

fietsverlichtingsacties. Daarnaast startte Fietsen Alle Jaren in Leeuwarden en begonnen de voorbereidingen 

voor de winterfietselfstedentocht 2017.  

1.6 Projecten 

1.6.1 Fietsstadverkiezing 2016 

Iedere twee jaar organiseert de Fietsersbond een verkiezing voor de beste Fietsstad van Nederland. In 2016 

ging de strijd tussen Goes, Groningen, Maastricht, Nijmegen en Utrecht. Hoewel bij deze verkiezing het hele 

fietsklimaat wordt beoordeeld, gaven we dit jaar speciale aandacht aan het jaarthema Bikenomics (zie §1.1.1). 

De jury, onder leiding van directeur Peter van der Knaap van de SWOV, was onder de indruk van alle 

genomineerden, maar besloot uiteindelijk Nijmegen te bekronen. Met name de hoge kwaliteit van de 

(snel)fietsroutes en het op de fiets gerichte ondernemerschap scoorden in de Keizerstad hoog. Op 19 mei 

reikte directeur Saskia Kluit de titel van Fietsstad 2016 uit aan wethouder Harriët Tiemens en burgemeester 

Hubert Bruls van Nijmegen. 

Doelen en beoogde resultaten 

- Het kiezen van de beste gemeente op het vlak van fietsbeleid en het thema Bikenomics 

- Het bekend maken van het thema Bikenomics bij het grote publiek. 

- Feestelijke activiteiten in de genomineerde gemeenten  

- Uitreiking van de Fietsstad2016-prijs  
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Concrete resultaten 

• Nijmegen is verkozen tot Fietsstad 2016 

• Een feestelijke uitreiking in de winnende stad 

Niet gerealiseerd 

• Het thema Bikenomics is vooral bij professionals op de kaart gezet. Publieksmedia bleken moeilijk te 

interesseren voor het thema. 

• Voorafgaand aan de uitreiking zijn er geen feestelijke activiteiten geweest door gebrek aan animo bij 

de genomineerde gemeenten. 

Bijbehorende projecten: 

937 Fietsstad 2016 

1.6.2 Fietsersbond Meldpunt 

In 2016 hebben we onderzocht wat de rol en de waarde van een eigen meldpunt voor de Fietsersbond en zijn 

afdelingen is. De Fietsersbond was een van de eerste organisaties met een meldpunt, veel afdelingen konden 

daarmee hun belangenbehartigingswerk versterken, knelpunten werden opgelost en de media besteedden er 

veel aandacht aan. Inmiddels zijn er veel meldpunten en hebben veel gemeenten ook een eigen meldpunt, 

vaker breder dan alleen fietsen of openbare ruimte. Deze gemeenten kiezen er soms voor om alleen 

meldingen die via hun eigen meldpunt binnenkomen te behandelen. Ook hebben we geconstateerd dat de 

gebruikersvriendelijkheid van ons meldpunt voor sommige mensen te wensen over laat. 

 

Dit leidt ertoe dat we in 2016 opnieuw hebben gekeken naar nut en noodzaak van het Fietsersbond Meldpunt 

en bij onze afdelingen na hebben gegaan wat zij willen met – en hoe ze de rol zien van een meldpunt. Hieruit 

bleek dat onze vrijwilligers nog steeds behoefte hebben aan een Meldpunt, maar dat dit wel 

gebruiksvriendelijker moet en kleinschaliger kan. In 2017 gaan we het Meldpunt op deze manier inrichten. 

  

Doelen en beoogde resultaten: 

• Fietsers de mogelijkheid geven om slechte plaatsen op het fietsnetwerk makkelijk te markeren 

• Gemeenten informeren over plaatsen op hun fietsnetwerk waar er problemen worden ervaren 

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

kunnen voeren 

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

het fietsnetwerk 

• Een Meldpunt waar fietsers meldingen over de kwaliteit van het fietsnetwerk kunnen melden. 

• 1 thematische inventarisatie via het Meldpunt, waar minimaal 30 afdelingen aan meedoen. 
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• 1 verkenning naar de inhoud van de meldingen op het Meldpunt 

Concrete resultaten: 

• 2447 meldingen, gelijk aan vorig jaar. 

• Eind 2016 hielden we een meldpunt-actie over hindernissen op het fietspad. Fietsers leverden 547 

meldingen aan. 

• We hebben een verkenning gedaan onder de afdelingen. 64% procent van de respondenten gaf aan 

het meldpunt regelmatig te gebruiken. Ze gebruiken het om signalen van fietsers te verzamelen en 

daarover het gesprek met gemeenten aan te gaan. 

• Na de bekendmaking van de resultaten van de Fiets Telweek in november hebben we een 

inhoudelijke verkenning gedaan naar de meldingen op het Meldpunt, waardoor we meer inzicht 

hebben in de verhouding tussen drukte en meldingen. 

Niet gerealiseerd: 

• Projectplan is nog niet definitief. Dit ronden we af in het eerste kwartaal van 2017. 

Bijhorende projecten:   

611 Meldpunt 
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2 Consumenteninformatie  

2.1 Communicatie algemeen  

De Fietsersbond heeft een duidelijk verhaal: de fiets is de meest flexibele en mensvriendelijke vorm van 

mobiliteit en moet daarom ruim baan krijgen. De Fietsersbond werkt hieraan en stelt anderen in staat om mee 

te doen. In 2016 hebben we een vernieuwde profilering vastgesteld die in 2017 verder vorm gaat krijgen. De 

Fietsersbond is in 2016 opnieuw veel in het nieuws geweest. We kwamen onder meer aan het woord over 

veiligheid op fietspaden, fietshelmen, fietsverlichting, snorscooters, telefoongebruik op de fiets, 

spoorwegovergangen, fietsverlichting, speed pedelecs, Fietsstad, Fietsen Alle Jaren en de Fiets Telweek.  

Doelen en beoogde resultaten 

• Geïntegreerde communicatie met veel aandacht voor de geformuleerde jaarthema’s 

• Professionele mediawoordvoering voor zowel regionale als landelijke pers. 

• Optimale ondersteuning van lokale en regionale vrijwilligers in hun communicatie met fietsers. 

• Communicatiemiddelen worden waar mogelijk alleen digitaal aangeboden. Waar dit niet kan of 

strategisch niet wenselijk is, zullen we de content uit de communicatiemiddelen in ieder geval ook 

digitaal beschikbaar stellen. 

• Een vernieuwde communicatiestrategie waardoor de Fietsersbond ook in de toekomst effectief kan 

communiceren. 

• Aanwezigheid op diverse evenementen waar we nieuwe fietsers aanspreken met ons verhaal. 

Concrete resultaten  

• Veel aandacht voor de Fietsersbond in de media, vooral telefoongebruik op de fiets, scooteroverlast 

en spoorwegovergangen waren populaire onderwerpen. 

• Acht medewerkers die regelmatig media te woord staan hebben een media- en presentatietraining 

gevolgd. 

• Communicatiestrategie is vastgesteld door het bestuur en wordt in 2017 verder uitgewerkt. 

• Stands op de Fiets- en Wandelbeurs, de 50+-beurs en het Nationaal Fietscongres 

Bijbehorende projecten 

300 Communicatie Algemeen 
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2.2 Crossmedia 

De website Fietsersbond.nl, het tijdschrift Vogelvrije Fietser en onze accounts op sociale media zijn onze 

voornaamste middelen om contact te leggen met fietsers en leden. We bieden informatie, gaan de dialoog aan 

en proberen om fietsers aan ons te binden. 

De Vogelvrije Fietser verscheen dit jaar weer vier keer, met als onderwerpen onder meer landbouwverkeer, 

speed pedelecs, Fietsen Alle Jaren, online verkoop van fietsen, fietsen in Polen en Berlijn en de Fiets Telweek. 

Ook presenteerden we onze nieuwe columnist Jelle Brandt Corstius. 

Het bezoek aan de websites van de Fietsersbond is gestegen. Dat zijn naast de landelijke en afdelingswebsites 

op *.fietsersbond.nl ook de website van de Vogelvrije Fietser, Scooteroverlast, Fietsen naar het werk, 

Vergevingsgezinde Fietspad, Fiets filevrij en Blijf Veilig Mobiel. In de tweede helft van 2016 zijn we samen met 

het Rotterdamse bureau Bolster begonnen met de vernieuwing van ons webplatform. Een flinke operatie, die 

in het eerste kwartaal van 2017 wordt afgerond.  

Doelen en beoogde resultaten:  

• Naamsbekendheid en positie van de Fietsersbond vergroten. 

• Een goed functionerende omgeving om leden en belangstellenden te werven en te binden. 

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

bestendigen. 

• Beleid/opinie beïnvloeden door kwalitatief goede inhoudelijke informatie aan te bieden. 

• Uiterlijk voorjaar 2017 is er een nieuw webplatform.  

• De websites van de Fietsersbond en de Vogelvrije Fietser hebben 2,1 miljoen unieke bezoekers. Op 

Facebook heeft de Fietsersbond eind 2016 7500 volgers en op Twitter minimaal 5000. 

• De Fietsflits verschijnt minimaal 10 keer en heeft eind 2016 23.000 abonnees. 

• Vanaf de zomer van 2016 wordt een nieuwe landelijke digitale nieuwsbrief voor leden uitgebracht.  

• We hebben eind 2016 twee experimenten gedaan met ‘analoge’ activiteiten waarbij het doel is 

persoonlijk in contact te komen met fietsers.  

• 4 reguliere Vogelvrije Fietsers en – mits hier externe financiering voor gevonden kan worden -  een 

speciale uitgave. 

Concrete resultaten: 

• De websites van de Fietsersbond hebben bij elkaar opgeteld ruim 1,75 miljoen unieke bezoekers 

getrokken. Hoewel dat een behoorlijk aantal is, en een stijging ten opzichte van 2015 hebben we 

daarmee het beoogde resultaat uit het werkplan 2016 ("2,1 miljoen unieke bezoekers") niet 

gerealiseerd. Oorzaken zijn onder meer een voorjaar met matig fietsweer.   
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• Aantal fans van de landelijke Facebookpagina is met 96% gestegen van 5095 in januari 2016 naar 

10.000 in januari 2017. Dit komt grotendeels door een betaalde wervingsactie in het laatste kwartaal. 

Ook het aantal volgers van de Fietsersbond (van 4300 naar 5120, +19%) en de Vogelvrije Fietser (van 

2750 naar 3150, + 15 %) op Twitter nam toe. Steeds meer lokale afdelingen hebben daarnaast hun 

eigen profielen op sociale media.  

• Vernieuwing van het webplatform is gestart en wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2017. 

• De Fietsflits is 10 keer verschenen, plus een special over Bike2work. 

• Vier nummers van ons ledenblad Vogelvrije Fietser. 

• Dit jaar zijn we begonnen met een Instagram-account.  We hebben daar 162 volgers en zetten het in 

om sfeerbeelden te tonen, maar hebben hier nog geen concrete doelstellingen aan gekoppeld. 

• Evenementen: tijdens de Ledenraad van juni 2016 konden alle leden en belangstellenden (dus niet 

alleen deelnemers aan de Ledenraad) fietsen testen bij het Spoorwegmuseum. Hier is mondjesmaat 

gebruik van gemaakt.  

Niet gerealiseerd: 

• Eind december 2016 hadden we 20.500 abonnees van de Fietsflits in plaats van de beoogde 23.000. 

Deels komt dit doordat er minder leden geworven zijn, die we standaard ook het lidmaatschap van de 

Fietsflits aanbieden.  

• De lancering van de digitale nieuwsbrief voor leden is om technische en organisatorische redenen 

uitgesteld tot na de lancering van de nieuwe website, in het voorjaar van 2017. 

• Een special van de Vogelvrije Fietser. Het blijkt moeilijk om hier sponsoren en budget voor te werven. 

Bijbehorende projecten 

330 Crossmedia/Vogelvrije Fietser 

331 Multimedia 

2.3 Consumentenvoorlichting 

De consumenteninformatie op onze website is erg gewild. Vooral de pagina’s over elektrische fietsen zijn 

populair, maar ook gewone fietsen mogen zich in een warme belangstelling van het publiek heugen. In 2016 

testte onze consumentenvoorlichter TestKees onder meer vouwfietsen, speed pedelecs en vakantiefietsen, 

maar ook accessoires en kleding. Daarnaast testte hij voor De Telegraaf e-bikes en voor het Algemeen Dagblad 

producten om het fietsen veiliger te maken. 

Doelen en beoogde resultaten: 

- De gewone fietser zo goed mogelijk informeren op het gebied van fietsproducten. 

- De branche & vakwereld volgen en adviseren over ontwikkelingen en betere fietsproducten. 
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- Content verbeteren website. 

- Media te woord staan bij vragen over fietsproducten. 

- Er verschijnen minimaal 4 grote consumententesten voor de Vogelvrije Fietser en de website door 

TestKees en het Testpanel.  

- Daarnaast 2 grote consumententesten voor externe media.  

- In de loop van het jaar kleine testen van specifieke producten, bijvoorbeeld opvallende nieuwe 

producten.  

- Minimaal twee nieuwe mediapartners voor consumententesten  

Concrete resultaten: 

• Vier grote testen voor de Vogelvrije Fietser en de website. 

• Twee grote consumententesten voor externe media: E-bikes voor De Telegraaf en fietsproducten 

voor het AD.   

• Diverse interviews aan media (bijvoorbeeld NRC en Radio 5) 

• Drukbezochte lezingen op de Fiets- en Wandelbeurs en spreekuur op de 50 Plus Beurs. 

• Een achttal bedrijfsbezoeken aan fiets- en onderdelenfabrikanten in Nederland. 

• Een plan voor de toekomst van onze consumentenvoorlichting. Dit wordt in 2017 verder uitgewerkt. 

Niet gerealiseerd 

• Er zijn geen nieuwe mediapartners gevonden. De meeste publicaties willen geen structurele 

samenwerking aangaan. 
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3 Service en diensten 

3.1 Fietsschool algemeen 

De Fietsschool van de Fietsersbond leert al sinds 2007 allerlei fietsers veilig en zelfbewust fietsen. De 

Fietsschool richt zich voornamelijk op kinderen, jongeren, migranten en senioren. 

Het Fietsschool team begeleidt een grote groep fietsdocenten. Deze worden geïnformeerd en bijgeschoold op 

allerlei aspecten van fietslessen. Dit gaat middels terugkomdagen en het vrijwilligersnet voor fietsdocenten. 

Daarnaast geeft de Fietsschool voorlichting aan overheden over hoe fietseducatie ingezet kan worden om het 

fietsen te stimuleren en veiliger te maken. 

De Fietsschool heeft ook in 2016 vele fietslessen verzorgd, in verschillende regio’s en voor verschillende 

doelgroepen. De fietslessen en lespakketten worden door overheden en deelnemers gefinancierd en worden 

uitgevoerd door de stichting (zie aldaar). De innovatie en ontwikkeling van de Fietsschool en fietsgerelateerde 

educatie zal door de vereniging blijven worden uitgevoerd. De Fietsschool levert hiermee een bijdrage aan het 

vergroten van de verkeersveiligheid voor de deelnemers. 

Doelen en beoogde resultaten: 

• Het vergroten van de veiligheid van fietsers door het inzicht in de persoonlijke fietsvaardigheid en de 

kennis van verkeersregels te vergroten. 

• Het verminderen van de ongeval kansen bij fietsers op de elektrische fiets (e-bike) door het signaleren 

van trends en ontwikkelen van nieuwe educatie methodieken. 

• Het stimuleren van fietsen onder doelgroepen die minder fietsen vanwege gebrek aan kennis en 

vaardigheden. 

• Onderzoek naar trends en ontwikkelingen op het gebied van (digitale) fietseducatie 

• Drie lespakketten herzien en ontwikkelen. (Leerlijnen voor basisscholen, senioren en nieuwe 

Nederlanders) 

• Er zijn twee scholingsmomenten voor fietsdocenten georganiseerd. 

Concrete resultaten: 

• De fietseducatiepakketten voor de doelgroepen kinderen, senioren en nieuwe Nederlanders zijn deels 

herzien en worden midden 2017 als Leerlijn geïmplementeerd. Het wordt een Levenslange Leerlijn 

waarin het fietsen en de benodigde vaardigheden per leeftijd worden geplaatst. Bij elke benodigde 

fietsvaardigheden zijn fietsoefeningen uitgewerkt. Op deze manier kunnen we op de basisschool voor 

elke groep een geschikte fietsles aanbieden.  
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• We hebben een pilot met de digitale methode schoolroute.nl uitgevoerd, maar in de praktijk bleek

het niet goed werkbaar, omdat de nieuwste mobieltjes nodig zijn voor juiste dataverzameling. Niet

alle leerlingen in groep 7 en 8 hebben een mobiel en bovendien krijgen ze meestal de oude mobiel

van hun ouders. We zoeken nu naar een alternatief om de (soms gevaarlijke) schoolroute goed in

kaart te brengen met de leerlingen.

• Twee landelijke scholingsdagen voor alle fietsdocenten, één in het Dutch Bicycle Center in Nijmegen

en één in De Fietser in Ede. - Regionale scholingsbijeenkomsten, gericht op onderwerpen als de

driewielfiets, schoolroutes, vernieuwingen op gebied van elektrische fiets etcetera.

Bijbehorende projecten 

642 Fietsschool Algemeen 

424 Fietsschool Groningen 

3.2 Fietsen Alle Jaren 

Het project Cycling Without Age is een idee van de Deen Ole Kassow, dat de Fietsersbond heeft omarmd onder 

de naam Fietsen Alle Jaren. Het idee is dat mensen die om fysieke of mentale redenen niet meer zelfstandig 

kunnen fietsen, zo toch buiten kunnen komen en in fietstempo langs bekende plekken rijden waar ze 

herinneringen aan hebben die ze graag delen.  In 2016 zijn we op acht plekken in Nederland van start gegaan. 

Met behulp van het Landelijk bureau hebben coördinatoren in de diverse gemeenten riksja’s geregeld en 

vrijwilligers opgeleid om de riksja te kunnen besturen.  

Doelen en beoogde resultaten voor 2016 en 2017: 

• Mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen de mogelijkheid bieden om te fietsen

• Nieuwe type vrijwilligers kennis laten maken met de Fietsersbond

• 10 locaties voor een Riksja realiseren

• Minimaal dertig vrijwilligers werven voor het project

• Minimaal honderd mensen mee nemen op een fietstocht

• 1 ‘Long Ride’ organiseren

Concrete resultaten: 

• Er zijn zeven locaties gerealiseerd, met in totaal 9 riksja’s: Emmen, Groningen, Hilversum,

Leeuwarden, Leusden, Nijmegen en Vlaardingen.

• Half november hadden al 450 mensen een fietstocht gemaakt.

• De 'Long Ride' volgt mogelijk in 2017.

Bijhorende projecten 
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414 Fietsen alle jaren   

3.3 Bike2work 

Om mensen op de fiets naar het werk te krijgen zijn op heel veel manieren stimuleringen mogelijk. Onder de 

titel Bike2work werkt de Fietsersbond in samenwerking met de ECF en Europese zusterorganisaties hieraan. 

Doel is om alle deelnemende landen het fietsaandeel in het dagelijks verkeer te vergroten en met name het 

fietsen naar het werk zo effectief mogelijk te stimuleren. Door Europees samen te werken zijn belangrijke 

schaalvoordelen te behalen en kunnen we leren van elkaars ervaringen. 

Doel en beoogd resultaat 

- Effectieve Europese samenwerking op het gebied van fietsstimulering bij bedrijven.   

- Minimaal twee internationale campagnes die zijn geïmplementeerd in Nederland. 

Concrete resultaten 

• De Europese projecten Love to ride en Fietsvriendelijk Bedrijf zijn in Nederland geïntroduceerd. 

• We hebben bij Love to ride 127 meefietsende organisaties, 1416 mensen, 167 nieuwe fietsers, 

396618 km en 19647 ritten geregistreerd. 

• Er zijn inmiddels 5 bedrijven geregistreerd als fietsvriendelijk bedrijf. 

Bijbehorende projecten 

470 Bike2work 
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4 Verenigingsorganisatie 

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

34.000 leden en meer dan 1500 vrijwilligers samen. Om ook in de toekomst effectief te blijven is verjonging 

noodzakelijk.  

Het werk van de Fietsersbond steunt zwaar op de lokale afdelingen. Echter, met nieuwe activiteiten zoals de 

Fietsschool, de Routeplanner en Fietsen Alle Jaren, komen er steeds meer mensen die niet als 

afdelingsvrijwilligers actief zijn. Door de huidige statuten zijn deze mensen maar beperkt vertegenwoordigd in 

de besluitvormende organen van de Fietsersbond, terwijl hun vrijwilligerswerk daar wel afhankelijk van is. 

Daarnaast heeft de Ledenraad die twee keer per jaar in Utrecht plaatsvindt ook voor de vrijwilligers in de 

afdelingen een hoge drempel. Bij het vaststellen van Koers 2020 heeft de Fietsersbond besloten om te 

onderzoeken welke moderniseringen de vereniging nodig heeft. Een modernere ledendemocratie hoort 

daarbij. Doel van de vernieuwing is afdelingen werk uit handen nemen door bestuursverantwoordelijkheid te 

verminderen en daarnaast om vrijwilligers en leden meer invloed te geven op de vereniging. Ook willen we 

maximaal gebruik maken van de moderne technieken om mensen meer te betrekken bij ons werk.  

4.1 Project vernieuwing ledendemocratie 

Om onze vereniging op termijn aantrekkelijk te maken voor een jongere doelgroep en om zoveel mogelijk 

leden bij de besluitvorming binnen de vereniging te betrekken, zijn we begonnen met het project vernieuwing 

ledendemocratie. Hiervoor zijn in 2016 de eerste verkenningen opgezet.  

Doelen en beoogde resultaten: 

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

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

• Een discussiebijeenkomst over de vernieuwing van de besluitvormingsprocessen binnen afdelingen en 

vereniging. 

• Voorbereiding van een toekomstvisie over de vernieuwde vereniging. 

Concrete resultaten: 

• Enkele voorbereidende werkzaamheden voor de toekomstvisie. 

Niet gerealiseerd: 

• De discussiebijeenkomst heeft nog niet plaatsgevonden. De planning is om deze in de eerste helft van 

2017 te organiseren. 

Bijbehorende projecten: 
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200 Bestuur en Ledenraad (deels) 

4.2 Fondsenwerving particulieren 

De Fietsersbond wordt voor het grootste deel van zijn activiteiten gefinancierd door contributiegelden en 

donaties van particulieren. Wij zijn er daarom trots op dat onze leden ons lang trouw blijven en dat het 

gemiddelde bedrag per lid stijgt. Het is in de huidige marktomstandigheden echter erg moeilijk om leden te 

werven. Als gevolg van een tegenvallende affiliate marketingcampagne en het door bezuinigingen niet 

doorgaan van een telemarketingcampagne stokte het aantal geworven leden in 2016 bij 1442, in plaats van 

het beoogde aantal van 2500. Het totaal aantal leden kromp hierdoor licht. Aan het begin van 2016 telde de 

Fietsersbond 34.177 aanhangers, waarvan 246 donateurs en 33.930 leden. Aan het einde van het jaar hadden 

we 33.495 aanhangers, waarvan 222 donateurs en 33.273 leden.  

De naamsbekendheid van de Fietsersbond zoals gemeten in de jaarlijkse Charibarometer bleef stabiel op 12%. 

Vorig jaar daalde de naamsbekendheid nog van 15 naar 12%. Waar deze daling door komt is onbekend. In 

2017 is naamsbekendheid ons voornaamste speerpunt.  Om het aantal leden ook in de toekomst op peil te 

kunnen houden richten we ons daarbij expliciet op de doelgroep van 25 tot 45-jarigen. 

Doelen en beoogde resultaten 

• De Fietsersbond wil zijn bekendheid vergroten en zijn imago verbeteren. De naamsbekendheid van de 

Fietsersbond in de Charibarometer stijgt minimaal twee punten, van 15 naar 17%. * Na vaststellen 

van het werkplan bleek dat de naamsbekendheid van de Fietsersbond in de Charibarometer 2015 was 

gedaald van 15 naar 12%. Het nieuwe doelpercentage is dus 14%. 

• Contributie-inkomsten (minimaal) op huidige peil houden: €1.320.000 per jaar 

• Donaties werven voor een project. 

• Ervaring opdoen met nieuwe vormen van fondsenwerving onder particulieren, bijvoorbeeld door 

crowdfunding.  

• Contributie-inning en donatieverzoek onder leden uitzetten 

• Een marktonderzoek onder een jongere doelgroep uitvoeren en deze vertalen in een concreet 

uitvoeringsplan voor ledenwerving onder deze groep 

• 2500 nieuwe leden, met als doel ledental minimaal op peil houden. Het percentage opzeggingen 

willen we beperken tot 7,5% of minder. 

• Inkomsten uit donaties minstens 50.000 euro  

• Minimaal 50 mensen hebben informatie aangevraagd over nalaten aan de Fietsersbond. 

• Binden van een jongere doelgroep (25-45 jaar) aan de Fietsersbond door het vergroten van de 

betrokkenheid en het aantal fans in deze doelgroep op Facebook. 

Concrete resultaten 
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• Contributie-inkomsten zijn gestegen naar €1.410.000. 

• Donatieverzoek om het wereldfietscongres Velo-city in Arnhem/Nijmegen toegankelijker te maken 

voor fietsactivisten uit de hele wereld. 

• Het aantal opzeggingen bedraagt 2099 oftewel 6,2%. 

• We hebben één erfstelling ontvangen ter waarde van 53.000 euro en één andere erfstelling van ca. 

34.000 euro in het vooruitzicht. Ook hebben we een legaat van 1.250 euro ontvangen. 

• Eén relatie heeft gemeld dat hij de Fietsersbond heeft opgenomen in zijn testament, vier personen 

hebben informatie over nalatenschappen aangevraagd en 183 personen hebben de informatie over 

nalatenschappen op de site geraadpleegd. 

• Tijdens een verkenning bleek dat ledenwerving onder de jongere doelgroep niet kansrijk zou zijn. We 

hebben in plaats daarvan meer geïnvesteerd in de werving op Facebook. Dit lijkt zijn vruchten af te 

werpen. Een evaluatie vindt plaats in het voorjaar van 2017. 

Niet gerealiseerd: 

• De naamsbekendheid van de Fietsersbond is niet gestegen maar stabiel gebleven.  

• Er zijn geen 2500 maar 1442 nieuwe leden geworven. Hierdoor is het aantal leden in totaal 

afgenomen. 

Bijbehorende projecten 

301 Publiciteit en Voorlichting 

310 Ledenwerving 

311 Marketing Algemeen 

312 Contributie-inning 

314 Nalatenschappen 

321 Ledenservice 

4.3 Vrienden van de Fietsersbond 

Op dit moment zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van de Fietsersbond de leden, subsidie en sponsoring. 

Vanwege de wens een meer divers palet aan inkomsten te hebben, maar ook omdat we inhoudelijk 

strategische samenwerkingen met bedrijfsleven willen opzetten, is in 2015 het concept Vrienden van de 

Fietsersbond ontwikkeld. Door vriend te worden van de Fietsersbond steunen bedrijven ons in inhoudelijke, 

organisatorische en financiële zin. Hierdoor kan de Fietsersbond zijn kernactiviteiten beter kan uitvoeren. Een 

structurele bijdrage is voor de Fietsersbond heel waardevol, omdat wij hierdoor beter kunnen begroten en 

concrete plannen kunnen maken.  

Zakelijke fondsenwerving is een kwestie van lange adem. Veel bedrijven tonen zich geïnteresseerd, maar 

helaas lukte het in 2016 slechts éénmaal om een nieuwe vriend aan ons te binden: bouwbedrijf BAM steunt de 
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Fietsersbond, en werkt met ons samen om de fiets een goede plaats in hun infrastructuurprojecten te geven. 

Fietsenfabrikant Batavus is nog steeds een vriend van de Fietsersbond. Verzekeraar Europeesche en 

bouwbedrijf Dura Vermeer hebben om bedrijfseconomische redenen de vriendschap verbroken. 

Doelen en beoogde resultaten: 

- 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 met nieuwe inkomstenbronnen 

- Een longlist van organisaties opstellen die bij de missie en merkwaarden van de Fietsersbond passen 

- In 2016 wil de Fietsersbond 5 nieuwe organisatie binden via een vrienden lidmaatschap. 

- Verschillende activiteiten in het kader van het Vrienden-concept, zoals het organiseren van de 

jaarlijkse Vriendenbijeenkomst.  

- Een CRM-systeem voor met name bedrijfscontacten  

Concrete resultaten: 

• Bouwbedrijf BAM en fietsenfabrikant Batavus zijn vriend van de Fietsersbond. 

• Een geslaagde Vrienden-bijeenkomst in Utrecht. 

Niet gerealiseerd: 

• Het lukte niet om vijf nieuwe vrienden te vinden. 

• Het CRM-systeem voor bedrijfscontacten wordt onderdeel van een nieuw CRM-systeem voor de hele 

Fietsersbond in 2017. 

4.4 Bestuur en management 

Op de Ledenraad van januari 2016 werden Bertie Schonk en Joost Schrage benoemd als bestuursleden met als 

aandachtspunt respectievelijk gezondheid en marketing. Hiermee was het bestuur na lange tijd weer 

compleet. Helaas moest voorzitter Alexandra van Huffelen tijdens de Ledenraad van juni wegens persoonlijke 

omstandigheden aftreden. Eind 2016 liet penningmeester Herman Gelissen weten dat hij geen nieuwe termijn 

ambieert, en dus in 2017 zal aftreden. Tijdens de Ledenraad van januari 2017 is de nieuwe voorzitter Franc 

Weerwind worden benoemd, een nieuwe penningmeester wordt gezocht. 

Het management team van de Fietsersbond is in 2016 niet veranderd.  

 

Doelen en beoogde resultaten: 
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• Het organiseren van een soepele bedrijfsvoering voor het landelijk bureau van de Fietsersbond 

• Het ordentelijk en transparant besturen van de vereniging 

• Het organiseren van het democratisch proces in de Fietsersbond 

• 6 bestuursvergaderingen en 2 ledenraden 

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

goedkeuring opgeleverd  

• Werkplan 2017 wordt in december 2016 door het bestuur vastgesteld. In januari 2017 volgt 

goedkeuring door de Ledenraad. 

Concrete resultaten: 

• 6 bestuursvergaderingen, 2 ledenraden. 

• Een heidedag met het bestuur 

• Financieel resultaat is beter dan begroot. 

• Werkplan 2017 is vastgesteld. 

Bijbehorende projecten: 

200 Bestuur en Ledenraad 

212 Leiding en Management 

4.5 Personeel 

Het personeel van de Fietsersbond is zonder uitzondering zeer gedreven in hun werk. In 2016 lag de focus op 

het organiseren van een prettige en stimulerende werkomgeving en het volwaardig invullen van de nieuwe 

functies. Aandachtsvelden zijn project- en timemanagement, commerciële vaardigheden en extern & 

strategisch opereren. De onderlinge kennisontwikkeling is belangrijk en wordt door regelmatige Algemene 

Werkoverleggen gefaciliteerd.  

Doelen en resultaten: 

• Personeel equiperen voor taken door kennisuitwisseling, scholing, algemene en persoonlijke 

ontwikkeling. 

• Halfjaarlijkse HRM-cyclus. 

• Minimaal 12 werkoverleggen. 

• Minimaal de helft van de medewerkers heeft collectieve of individuele scholing genoten. 

• Diverse medewerkers hebben een training gevolgd om hun commerciële vaardigheden te vergroten. 
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Concrete resultaten: 

• 12 Algemene werkoverleggen 

• Vrijwel alle medewerkers hebben een vorm van collectieve of individuele scholing genoten. 

• 12 medewerkers hebben een training gevolgd om hun commerciële vaardigheden te vergroten, 8 

medewerkers hebben een mediatraining gevolgd. 

Bijhorende projecten: 

114 Algemeen werkoverleg 

115 Organisatieontwikkeling inclusief scholing 

825 Personeelszaken 

827 HRM-cyclus 

225 Personeelsvertegenwoordiging 

4.6 Administratie 

De Fietsersbond zet in 2016 in op efficiëntere administratieve processen. We willen hiermee de kwaliteit van 

de dienstverlening naar de werkorganisatie, de afdelingen en de leden verder verbeteren. We willen mogelijk 

maken dat mensen 24 uur per dag informatie kunnen wijzigen en daarbij snel geïnformeerd worden. Ook 

willen we de mogelijkheid aan bieden dat mensen voorkeuren aan kunnen geven zodat we ze gerichtere 

informatie kunnen geven.  

In 2016 besteedden we bijna 7% van onze omzet aan administratieve processen, een daling van 10 

procentpunt. Om dit bedrag nog verder te verminderen was de bedoeling om in 2016 ook mijn.fietsersbond.nl 

op te leveren waarin leden en vrijwilligers zelf informatie kunnen bijwerken. Dit bleek echter met onze huidige 

ledenadministratie niet goed mogelijk. We hopen dit in 2017 wel te kunnen realiseren dankzij een nieuw 

administratiesysteem.  

Doelen en beoogde resultaten:  

• Eind 2016 heeft de Fietsersbond een leden- en contactenadministratie die 24/7 via internet 

bereikbaar is, zodat leden en interne klanten op elk moment informatie kunnen opzoeken en 

wijzigingen kunnen doorgeven. 

• De administratieve processen bij de Fietsersbond zijn zo ingericht dat relevante informatie juist, tijdig 

en volledig beschikbaar is. 

• De kosten van de totale administratieve processen in 2016 zullen niet meer dan 10% van de omzet 

bedragen. 

• De administratie is gesplitst in aparte processen rondom stichting en vereniging. 
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Concrete resultaten: 

• De kosten van de totale administratieve processen in 2016 bedroegen 6,65% van de omzet. 

• De stichting en vereniging Fietsersbond hebben losstaande administratieve processen. 

Niet gerealiseerd: 

• De ledenadministratie is nog niet 24 uur per dag bereikbaar via internet. 

Bijhorende projecten: 

823 Financiële administratie 

824 Ledenadministratie 

4.7 Beheer 

De medewerkers van de Fietsersbond moeten hun werk goed en probleemloos kunnen doen. Hiervoor is een 

goed kantoor en vlekkeloze ondersteuning onontbeerlijk. Ook vrijwilligers hebben behoefte aan een kantoor 

dat centraal gelegen is en comfort biedt tijdens landelijke bijeenkomsten. Het huurcontract van het kantoor 

aan de Nicolaas Beetsstraat 2a in Utrecht loopt tot 2019. De Fietsersbond huurt het pand samen met Milieu 

Centraal en Gezondheidscentrum Mariahoek aan de Singel. 

2016 was het eerste volledige jaar dat de Fietsersbond Office 365 van Microsoft als IT-oplossing gebruikte. 

Hoewel sommige problemen uit de begintijd zijn opgelost, blijven er serieuze problemen met de 

gebruiksvriendelijkheid en stabiliteit van het systeem.  

Doelen en beoogde resultaten: 

• Een kwalitatief goed kantoor voor een relatief lage prijs. 

• Adequate ondersteuning van de medewerkers. 

• Goede IT-voorzieningen voor medewerkers en afdelingen. 

• Een goede evaluatie van Office 365 in het najaar van 2016. 

• Tevredenheid over activiteitenondersteuning en receptie blijkt uit de evaluatie van projecten. 

Concrete resultaten: 

• Medewerkers zijn tevreden over kantoor en ondersteuning 

Niet gerealiseerd: 

• Tevredenheid over Office 365 is nog onder de maat. 
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Bijhorende projectcodes:  

821 Activiteitenondersteuning 

822 Huisvesting 

826 Systeem- en Informatiebeheer 
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5 Bestuur, vereniging en management 

De Fietsersbond is een vereniging, opgericht naar Nederlands recht en gevestigd in Utrecht, met 33.273 leden 

en 222 donateurs (31-12-2016). Van al die leden zijn er zo’n 1600 actief in ongeveer 150 lokale afdelingen 

en/of in projecten. 

5.1 Statutaire missie  

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere 

mogelijkheden om te fietsen.  

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) 

In Koers 2020 heeft de Fietsersbond als volgt zijn missie vertaald in een opdracht voor de toekomst: 

De Fietsersbond is een moderne belangenbehartiger die de stem van de fietser vertolkt op de plek 

waar deze niet te horen is. Dat kan aan tafel bij de wethouder of minister zijn, maar ook bij de 

fietsfabrikanten en op straat. 

“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: 

• het behartigen van de belangen van fietsers en doeltreffende beleidsbeïnvloeding bij 

overheden en industrie. 

• het geven van consumenteninformatie. 

• het aanbieden van diensten waarmee fietsers comfortabel op weg kunnen. 

5.2 Organisatie 

Binnen de Fietsersbond is de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch 

volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de 

‘uitvoering’. 
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Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de ledenraad, gevormd uit de leden van de lokale afdelingen. De 

ledenraad benoemt de leden van het algemeen bestuur.  

 

5.3 Ledenraad 

De ledenraad is dit jaar twee keer bijeen geweest: op 23 januari in RASA te Utrecht en op 18 juni in het 

Spoorwegmuseum te Utrecht. De ledenraad van januari was gekoppeld aan een symposium over 

verkeersgezondheid en het officiële afscheid van oud-directeur Hugo van der Steenhoven. Iedere lokale 

afdeling mag vertegenwoordigers afvaardigen naar de ledenraad. Het aantal leden van de afdeling bepaalt 

hoeveel stemmen die afdeling krijgt. De ledenraad besluit over: 

• inhoudelijke koers en bestedingen van de Fietsersbond (beleidsplan, werkplan en begroting) 

• samenstelling van het bestuur 

• vertegenwoordiging van de ledenraad in het presidium 

• samenstelling van de controlecommissie 

• erkenning nieuwe afdelingen en vaststelling afdelingsgrenzen 

• Verder is de ledenraad een plek waar actieve vrijwilligers informatie uitwisselen, elkaar inspireren en 

helpen. 

5.4 Ledenraadpresidium 

Het ledenraadpresidium heeft tot taak de ledenraadsvergaderingen voor te bereiden en te leiden. Het 

presidium bestaat uit ten minste de ledenraadsvoorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een lid van het 

algemeen bestuur en was in 2016 als volgt samengesteld:  

• voorzitter: Dick Buursink 
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• leden: Koen Baart en Jos Oude Elferink 

• vertegenwoordiger algemeen bestuur: Nico van Harten  

De leden van het presidium worden – met uitzondering van de vertegenwoordiger van het algemeen bestuur – 

benoemd door de ledenraad voor een periode van een jaar. Zij zijn steeds herbenoembaar. 

5.5 Controlecommissie 

Jaarlijks benoemt de ledenraad uit zijn afgevaardigden een controlecommissie van ten minste drie personen. 

Deze commissie toetst het jaarverslag, inclusief de jaarrekening, aan het werkplan en de begroting en overlegt 

hierover in april met het algemeen bestuur. Zij brengt in juni verslag uit aan de ledenraad. De 

controlecommissie bestond in 2016 uit Ton van der Burg, Francien Dechesne en Peter van Doremalen. Ton van 

den Burg heeft voorafgaand aan de ledenraad van juni besloten om de controlecommissie te verlaten. Hij is 

opgevolgd door Bert Warmelink. 

5.6 Algemeen bestuur 

Het algemeen bestuur (AB) is belast met het besturen van de vereniging en vergadert zes keer per jaar. 

Notulen van deze vergaderingen zijn voor alle leden op aanvraag beschikbaar. De bestuursleden zijn 

verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en houden toezicht op het landelijk bureau. Het bestuur 

wijst uit zijn midden een deelnemer voor het presidium aan. Het AB legt verantwoording af aan de ledenraad.  

Het algemeen bestuur van de Fietsersbond ziet erop toe dat signalen uit de vereniging van leden en actieve 

leden goed worden opgepikt door het landelijk bureau. Elk jaar kijkt het bestuur ook terug op het eigen 

functioneren.  

Ieder jaar bespreekt het AB de binnengekomen klachten en de afhandeling daarvan zoals die plaats vindt 

binnen de klachtenregeling. In 2016 heeft de Fietsersbond geen formele klachten ontvangen. 

Voor de ledenraad van juni maakte Alexandra van Huffelen bekend dat zij al na een jaar om persoonlijke 

redenen moest aftreden. Op de ledenraad werd afscheid van haar genomen. Vice-voorzitter Erik Wagener 

heeft haar de rest van het jaar vervangen als interim-voorzitter.  

Het algemeen bestuur kwam bijeen op 9 februari, 10 mei, 5 juli, 13 september, 1 november en 13 december. 

Daarnaast had het bestuur op 19 maart een heidag. Tijdens de bestuursvergaderingen kwamen onder meer de 

volgende onderwerpen aan bod:  

• Projectacquisitie   

• Het jaarverslag over 2015 

• Nieuwe voorzitter 
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• Financiën 

• Profilering  

• Werkplan 2017 

Eens per jaar brengt de accountant aan het algemeen bestuur verslag uit van zijn bevindingen. De 

bestuursleden van de Fietsersbond werken onbezoldigd, zij kunnen wel hun directe onkosten vergoed krijgen. 

In 2015 is er door het bestuur € 421,35 gedeclareerd aan onkosten.  

Het dagelijks bestuur (DB), bestaande uit de voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester van het algemeen 

bestuur, vergadert op afroep, vooral over personeelszaken. Jaarlijks voert het dagelijks bestuur een 

evaluatiegesprek met de directeur van de Fietsersbond. Input voor dat gesprek wordt onder andere gegeven 

door de personeelsvertegenwoordiging. 

Gedurende 2016 was de samenstelling van het algemeen bestuur als volgt: 

• Alexandra van Huffelen - Voorzitter van juni 2015 tot juni 2016 

Directeur GVB Amsterdam 

Nevenfuncties: Voorzitter bestuur van het Internationaal Kunstcentrum De Appel (Amsterdam, tot 

mei 2016), lid Raad van Toezicht Catharinaziekenhuis (Eindhoven), lid Raad van Toezicht 

Waarborgfonds Zorg (Utrecht) 

• Herman Gelissen - Penningmeester, bestuurslid sinds januari 2013 

• Erik Wagener – Secretaris, vice-voorzitter, interim-voorzitter sinds juni 2016, bestuurslid sinds juni 

2010 

Directielid Waterschap Drents Overijsselse Delta. 

• Nico van Harten - Bestuurslid sinds januari 2014 

Specialist werktuigkundige installaties bij Arcadis Nederland b.v.  

• Annette van der Krogt - Bestuurslid sinds juni 2012 

Manager verantwoord beleggen bij Achmea Investment Management 

• William Nederpelt - Bestuurslid sinds januari 2014 

Consultant AXLE Focussed  

Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Rond Uit Dordrecht, Vice-president European Cyclists’ Federation, 

board member EuroVelo. 

• Bertie Schonk – Bestuurslid sinds januari 2016 

Emeritus hoogleraar Klinische Informatiekunde 

Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Hogeschool Leiden, lid Raad van Toezicht ’s Heeren Loo, 

Bestuurslid Sathiko Sath, Bestuurslid Vereniging Te Voet 

• Joost Schrage – Bestuurslid sinds januari 2016 

Mede-eigenaar De Zaak van Vertrouwen en eigenaar van Joost Schrage Merken en Werken 
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Rooster van aftreden bestuur Fietsersbond 

Bestuurslid Datum aantreden 4 jaar in bestuur 8 jaar in bestuur 

Erik Wagener 05-06-2010 05-06-2014 05-06-2018 

Annette van der Krogt 16-06-2012 16-06-2016 16-06-2020 

Herman Gelissen 26-01-2013 26-01-2017 26-01-2021 

Nico van Harten 25-01-2014 25-01-2018 25-01-2022 

William Nederpelt 25-01-2014 25-01-2018 25-01-2022 

Bertie Schonk 23-01-2016 23-01-2020 23-01-2024 

Joost Schrage 23-01-2016 23-01-2020 23-01-2024 

 

5.7 Directie 

De directie is belast met de dagelijkse leiding van het landelijk bureau en handelt conform het directiestatuut. 

De directie voert het werkplan uit. De directeur wordt betaald conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke 

Dienstverlening, schaal 13.  

De directie was gedurende het hele jaar 2016 in handen van Saskia Kluit. Zij had geen betaalde nevenfuncties. 

Saskia Kluit is bestuurslid van de Dutch Cycling Embassy. 

 

5.7.1 Management team 

De directeur vormt samen met het hoofd Communicatie en Vereniging en het hoofd Financiën en 

Bedrijfsvoering het management team. Alle leden van het MT hebben een aantal medewerkers onder zich. De 

samenstelling was per 31 december 2016 als volgt: 
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Saskia Kluit – Directeur 

Martijn van Es – Hoofd Communicatie en Vereniging 

Bianca Kroes – Hoofd Financiën en Bedrijfsvoering  
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6 Verantwoordingsverklaring 

Het bestuur onderschrijft de principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. De uitgangspunten van 

deze code zijn: 

• `Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en 

het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden te zijn van het 

‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’. 

• `De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en 

doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. 

• ‘De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de 

informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. 

Hieronder lichten we toe hoe dit bij de Fietsersbond in zijn werk gaat.  

1.  Binnen de Fietsersbond is de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en 

het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het ‘besturen’ dan wel 

van de ‘uitvoering’. 

Conform de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen wordt de volgende functiescheiding aangehouden:  

• De ledenraad houdt toezicht 

• Het bestuur bestuurt 

• Het landelijk bureau, onder leiding van de directie voert uit. 

Een uitgebreide uiteenzetting staat in hoofdstuk 7.  

2. De Fietsersbond werkt continu aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en 

doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. 

Het werkplan van de Fietsersbond is volgens de SMART-principes (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, 

tijdgebonden) ingericht. In het jaarverslag vormen de gestelde doelen uit het werkplan de leidraad voor de 

verslaglegging. Door deze opzet van het werkplan en jaarverslag komen ook niet (volledig) gerealiseerde 

doelen aan de orde. 

Ieder jaar maken we een financiële begroting en een urenbegroting per medewerker en per activiteit. De 

begroting (geld en uren) wordt ieder jaar in oktober/november opgesteld voor het daaropvolgende jaar. Op 
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dat moment zijn nog niet alle reacties binnen op subsidieverzoeken. Deze komen in de loop van het jaar 

binnen en hebben een eigen begroting.  

Wekelijks registreren de medewerkers de gemaakte uren in het tijdschrijfsysteem en worden facturen 

ingeboekt in de projectadministratie. Aan de hand van de maandelijkse rapportage volgen projectleiders en 

het management team de besteding van de uren en de budgetten en kan indien nodig bijgestuurd worden.  

De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd door eigen medewerkers. Daar waar specifieke kennis nodig is, 

maken we gebruik van derden.  

Beleidsmedewerkers en medewerkers voorlichting besteden zo min mogelijk tijd aan ondersteunende 

werkzaamheden binnen de projecten. Dat wordt gedaan door projectondersteuners.  

Het management team (MT) van het landelijk bureau bespreekt nieuwe activiteiten voor aanvang. In het MT 

wordt onder meer aandacht besteed aan de inbedding van een nieuwe activiteit in de organisatie, en vindt 

afstemming plaats tussen bestaande activiteiten en de nieuwe activiteit. 

Via het interne sociale netwerk Yammer houden alle medewerkers elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en 

voortgang in de projecten. Regelmatig worden plenaire bijeenkomsten gehouden waar medewerkers een 

project of activiteit bespreken. Doel hiervan is om elkaar te informeren en werkzaamheden op elkaar af te 

stemmen. 

3. De Fietsersbond streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor 

de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.  

De belanghebbenden bij de Fietsersbond zijn alle fietsers in Nederland en mensen die geïnteresseerd zijn in 

fietsen. Ook beleidsmakers hebben een belang bij de Fietsersbond omdat we hen ondersteunen bij het voeren 

van goed fietsbeleid. De leden en vrijwilligers van de Fietsersbond hebben natuurlijk een specifiek belang 

omdat zij zich actief willen inzetten voor beter fietsbeleid. Wij communiceren op diverse manieren met deze 

belanghebbenden, met als doel de belanghebbenden te informeren over ons werk en te luisteren naar de 

reactie daarop en de wensen van de belanghebbenden. 

De Fietsersbond heeft een landelijke website en meer dan vijftig websites van lokale afdelingen. Via deze 

websites informeren we geïnteresseerden en kunnen zij reageren, melding maken van ongewenste 

fietssituaties en klachten indienen. 

Op fietsersbond.nl vinden bezoekers jaarverslagen, onafhankelijke consumenteninformatie, informatie over 

verkeersveiligheid en lokaal, regionaal en landelijk actueel nieuws.  

De Fietsersbond Routeplanner is het succesvolste onderdeel van de website. Via deze fietsrouteplanner 

kunnen bezoekers op maat een fietsroute samenstellen. Dat doen zowel leden als niet-leden veel en vaak. De 
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Routeplanner wordt gevuld door honderden vrijwilligers. Zij worden ondersteund door het landelijk bureau en 

kunnen diverse bijeenkomsten bezoeken. 

Iedereen kan zich aanmelden voor de Fietsflits. De Fietsflits is de digitale nieuwsbrief van de Fietsersbond met 

het laatste nieuws over onze activiteiten en acties en wordt één keer per maand verstuurd. De oplage is rond 

de 20.000.  

De leden van de Fietsersbond ontvangen vier keer per jaar het verenigingsblad Vogelvrije Fietser (VVF) met 

veel informatie over het werk van de Fietsersbond. De brievenrubriek in de VVF wordt door lezers veel 

gebruikt. Ook de website Vogelvrijefietser.nl is succesvol. 

De vrijwilligers van de 150 lokale afdelingen zoeken actief de fietser op. Regelmatig zijn ze tijdens acties te 

vinden in een kraam op een centrale plek waar ze informatie geven over fietsen en luisteren naar wat de lokale 

wensen en problemen zijn. Op het landelijk bureau staat het team vrijwilligers klaar om de lokale afdelingen te 

ondersteunen en van informatie te voorzien. Op de website is een afgebakend deel, Vrijwilligersnet, speciaal 

ingericht voor onze lokale vrijwilligers. Bijna wekelijks wordt de digitale nieuwsbrief Schakeltje verstuurd aan 

de vrijwilligers. Ook zijn er Academie-avonden waar vrijwilligers hun kennis kunnen aanvullen. Afdelingen 

kunnen ieder jaar ideeën aanleveren voor het werkplan. Dit stimuleren we actief. 

Ook landelijk zoekt de organisatie contact met fietsers, onder meer door sociale media als Facebook, Twitter 

en Linkedin. 

De Fietsschool van de Fietsersbond heeft intensief contact met vrijwilligers, de opleiders en docenten. Deze 

worden tijdens informatiebijeenkomsten en via persoonlijk contact geïnformeerd. Ze hebben een eigen 

contactpersoon binnen het landelijk bureau. 

De Fietsersbond kent een klachtenregeling. De klachtenregeling kent de volgende doelstellingen:  

a. het recht doen aan de individuele klager;  

b. het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening door de Fietsersbond. 

De klachtenregeling is terug te vinden op http://www.fietsersbond.nl/klacht. In 2016 is geen formele klacht 

ontvangen.  

 

 

http://www.fietsersbond.nl/klacht
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Bestuursverslag: Activiteiten Stichting Fietsersbond 

 

Fietsersbond/Leonie de Vries 
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7 Belangenbehartiging 

7.1 Fietsen naar het werk/Fiets filevrij 

De fiets pakken naar het werk is voor de meeste Nederlanders de manier om zowel fysiek als mentaal fit te 

blijven naast een drukke baan. De Fietsersbond zet om het fietsen naar het werk te stimuleren vooral in op de 

aanleg en het stimuleren van snelfietsroutes binnen het project Fiets filevrij. Fiets filevrij heeft de afgelopen 

jaren gefunctioneerd als de motor van het proces om snelfietsroutes in Nederland op de kaart te zetten en 

biedt alle betrokkenen bij het proces een platform voor samenwerking, kennisuitwisseling, innovatie en 

communicatie. 

In 2016 nam de Fietsersbond deel in diverse commissies en werkgroepen rondom snelfietsroutes. We 

organiseerden onder meer provinciale sessies voor Tour de Force en een succesvol symposium in Arnhem. In 

2016 werden de snelfietsroutes Oss-Den Bosch en Arnhem-Zevenaar geopend.  

Gezien de meerwaarde die de procesorganisatie Fiets filevrij in de afgelopen jaren heeft gehad, en de 

noodzaak om snel andere decentrale overheden in de gelegenheid te stellen effectief en efficiënt op dit 

initiatief te laten aanhaken, is het van belang voortzetting van deze organisatie te waarborgen.  

Doel: 

• Het beschikbaar houden en maken van relevante kennis, het stimuleren van innovaties en het 

traceren en publiceren van best practices over alle aspecten van snelfietsroutes. 

• Het monitoren van het proces voor bestaande en nieuwe snelfietsroutes. 

• Succesvol onderzoek naar en lobby voor naar de realisatie van in de toekomstagenda genoemde 

snelfietsroutes.  

• Verbreden van thematiek van snelfietsroutes naar Beter Benutten en fietsstimulering, mede in kader 

van Green Deal Fiets. 

• De projectorganisatie Fiets filevrij wordt voortgezet. 

Concrete resultaten 

• Structurele samenwerking met Tour de Force: provinciale sessies georganiseerd en geleid, 

eindrapport geschreven. 

• Succesvol symposium in Arnhem (150 deelnemers). 

Bijhorende projecten: 

963 Fiets Filevrij 
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8 Consumenteninformatie 

8.1 Advertentieacquisitie 

Om de verschijning van ons ledenblad Vogelvrije Fietser te waarborgen werven we advertenties. Deze 

advertenties werden in 2016 voor de Fietsersbond geworven door een externe acquisiteur.  

Doelen en beoogde resultaten: 

• Exploitatie van ons ledenblad Vogelvrije Fietser  

• Minimaal €10.000 aan advertentieinkomsten. 

Concrete resultaten: 

• €14.479 aan advertentieinkomsten 

Bijbehorende projecten: 

934 Advertentieacquisitie  
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9 Diensten en service 

9.1 Fietsschool 

De Fietsschool van de Fietsersbond leert al sinds 2007 allerlei fietsers veilig en zelfbewust fietsen. De 

Fietsschool richt zich voornamelijk op kinderen, jongeren, migranten en senioren. 

De Fietsschool heeft ook in 2016 vele fietslessen verzorgd, in verschillende regio’s en voor verschillende 

doelgroepen. De fietslessen en lespakketten worden door overheden en deelnemers gefinancierd en worden 

uitgevoerd door de stichting. De innovatie en ontwikkeling van de Fietsschool en fietsgerelateerde educatie zal 

door de vereniging blijven worden uitgevoerd (zie aldaar). De Fietsschool levert hiermee een bijdrage aan het 

vergroten van de verkeersveiligheid voor de deelnemers. 

Doelen en beoogde resultaten: 

• Voorlichting geven aan verschillende doelgroepen over hoe ze veilig en comfortabel kunnen (blijven) 

fietsen 

• Mensen (beter) leren fietsen 

• Minimaal 50 fietscursussen voor senioren 

• Minimaal 60 fietslessen aan kinderen 

• 1 terugkomdag voor fietsdocenten 

• Cursusprogramma voor senioren 

Concrete resultaten:  

• In totaal hebben we op 110 scholen aan 4.601 leerlingen fietsvaardigheidsles gegeven (39 scholen, 

1933 leerlingen in Friesland, 18 scholen en 551 leerlingen in Groningen, 2.017 leerlingen op 52 

scholen in Gelderland en Overijssel en 100 leerlingen op 1 school in Flevoland). 

• In totaal hebben we 15 Fietsinformatiedagen, 5 Verkeerscursussen en 10 voorlichtingsdagen voor 

senioren gegeven. 

Niet gerealiseerd: 

• Binnen de Stichting zijn minder fietscursussen voor senioren uitgevoerd dan gepland, omdat de 

Fietsschool niet heeft meegedaan aan een aanbestedingsprocedure in Gelderland en Overijssel. 

Hierdoor vielen twee provincies weg en zijn we alleen actief geweest in Friesland, Groningen, Utrecht 

en Zuid-Holland. Het komende jaar verwachten we daar wel weer cursussen voor deze doelgroep te 

organiseren en uit te voeren. 

 



Jaarverslag 2016           57 

 

Bijhorende Projecten: 

901  
902 
904 

Fietsschool Flevoland 
Fietsschool Oost-Nederland 
Fietsschool Utrecht 

907 Fietsschool Gelderland 
908 
910 

Fietsschool losse lessen 
Fietsschool Overijssel 

921 
924 

Fietsschool Friesland 
Fietsschool Groningen 

9.2 Fietsersbond Routeplanner 

De Fietsersbond Routeplanner heeft zich in 2016 vooral gericht op het veiligstellen van de financiële basis. Het 

bijzondere van de Routeplanner is dat het een consumentenproduct is, dat prima geschikt gemaakt kan 

worden voor fietsgerelateerd onderzoek en beleidsontwikkeling. Dankzij onze vrijwilligers is de data in de 

Routeplanner van zeer goede kwaliteit.  

Op dit moment praat de Fietsersbond met zowel overheden als bedrijven over verkoop of gebruik van de 

onderliggende data. Deze gesprekken vorderen langzaam maar gestaag.  

Doelen en beoogde resultaten: 

• Fietsers adviseren over geschikte routes  

• Gemeenten voorzien van data over de kwaliteit van hun fietsnetwerk 

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

• 25 gemeenten nemen een routeplannerabonnement af  

• Een verkenning naar het gebruik van de data door andere partijen dan gemeenten. Bijv. 

adviesbureaus, provincies etc. 

• Bereik van 2,5 miljoen fietsers op website en app samen, en daarnaast 10.000 nieuwe downloads van 

de app in 2016. 

Concrete resultaten: 

• Concreet zicht op een betere app door een schenking van de stichting Vrienden op de Fiets. Deze zal 

begin 2017 gelanceerd worden. 

• Verregaande gesprekken met provincies om data af te nemen. 

Niet gerealiseerd: 

• Het aantal van 25 gemeenten is niet gerealiseerd, door de gesprekken met de provincies hebben we 

de werving ook teruggeschroefd. 
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• 1,9 miljoen fietsers planden een route via de planner. De daling wordt waarschijnlijk veroorzaakt door 

een matige zomer.  

Bijhorende projecten 

941 Fietsrouteplanner   
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10 Financieel resultaat 

De jaarrekening vindt u in de bijlage.  

De Fietsersbond (vereniging en stichting) heeft financieel een goed jaar achter zich. Over de hele linie gezien 

zijn de projecten zowel inhoudelijk als financieel succesvol afgerond. Het jaar is afgesloten met een positief 

resultaat rond 149.000 euro, wat hoger is dan begroot. Dit komt doordat we in het laatste kwartaal nog baten 

hebben ontvangen die niet begroot waren en dat een deel van de begrote kosten in het laatste kwartaal niet 

meer is uitgegeven door verschillende redenen. In onderstaande grafiek zijn de baten en lasten van afgelopen 

jaren opgenomen waar vanaf 2016 weer een positief resultaat zichtbaar is. Het resultaat van 2016 bevat voor 

ruim 1/3 deel uit nalatenschappen die een eenmalig karakter hebben. Een ander deel is ontstaan door het niet 

meer tijdig uitgeven van toegekende budgetten.  
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Het ledenaantal is licht gedaald, echter de gemiddelde bijdrage per lid is gestegen. De randvoorwaarde voor 

het actief werven van fondsen is dat de kosten binnen 2 jaar terugverdiend moeten worden. De totale kosten 

voor fondsenwerving bedragen in 2016 245.170 euro, dit is 17,04% van de inkomsten uit eigen 

fondsenwerving (2015: 19,48%). Er worden vooral leden geworven via de website van de Fietsersbond, door 

middel van affiliate marketing (banners) en via Facebook. Ook de lokale afdelingen werven leden bij 

activiteiten en via hun afdelingswebsite. Het doel is meer bezoekers trekken naar de website en daarna lid 

maken. In 2016 is 84,19% van de totale besteding uitgegeven aan de doelstellingen (2015: 71,67%). In 

onderstaande grafiek zijn de contributies zichtbaar van de leden, hiernaast ontvangen we nog donaties. 

 

10.1 Vooruitblik 

In 2017 gaan we weer verder met de uitvoering van de Koers 2020. Nieuw zijn een drietal projecten die 

mogelijk worden gemaakt door nalatenschappen. Het eerste helft van het jaar staat in het teken van Velo-city, 

het grootste fietscongres ter wereld wordt gehouden in Arnhem-Nijmegen. Dit congres is een must voor 

iedereen die actief is in de wereld van fietsen en fietsbeleid. Verder heeft het Ministerie van IenM weer een 

beschikking voor 2017 afgegeven, waarbinnen we interessante programma’s kunnen uitvoeren.  

 Binnen de vereniging spelen de afdelingen en de actieve vrijwilligers een essentiële rol. In 2017 zal het 

vrijwilligersmanagement meer aandacht krijgen. In het werkplan van de vereniging staat vooral 

belangenbehartiging centraal. Binnen de stichting hebben de programma’s Fietsschool en Fietsrouteplanner 

een prominente rol.  

De begroting 2017 is opgenomen achter de jaarrekening. De ontvangsten van baten worden behoudend 

begroot om geen onverantwoorde financiële risico’s te lopen. We gaan ervan uit dat de structurele inkomsten 

van leden op hetzelfde niveau liggen als in 2015. Ook zijn we behoudend in het opnemen van projecten 

waarvan we nog afhankelijk zijn van te realiseren financiering.  
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10.2 Financieel beleid  

De Fietsersbond hanteert een behoudend risicomijdend financieel beheer. Uitgangspunt is dat de inkomsten 

op een verantwoorde manier worden beheerd en besteed. Hiertoe hanteren we de regels van het Centraal 

Bureau van Fondsenwerving (CBF) en controleert een onafhankelijke accountant de jaarrekening.  

De Fietsersbond houdt alleen reserves aan met een vooraf bepaalde bestemming en vindt reservering van 

middelen wenselijk voor de continuïteit van steun aan de doelstelling. In de jaarrekening is in de paragraaf 

Grondslagen van de balans een toelichting hierop te lezen.  

In de paragraaf Toelichting bestedingen is een overzicht opgenomen met de gehanteerde normen. De 

Fietsersbond streeft naar een percentage kleiner dan 10% voor kosten beheer zodat zoveel mogelijk geld aan 

de doelstellingen kan worden besteed. Hierbinnen is belangenbehartiging het belangrijkste doel.  

10.3 Risicomanagement  

De Fietsersbond behoort tot de goede doelen sector, waar het grootste risico ligt bij de reputatie. Niet alleen 

van de vereniging, maar van de hele sector. Het doel is het terugdringen van het reputatierisico, aangezien de 

vereniging Fietsersbond als fondsenwervende instelling afhankelijk is van donoren, maar ook van inzet van 

vrijwilligers die ook gevoelig zijn voor de reputatie van een organisatie. 

Op sommige gebeurtenissen in de sector heeft de Fietsersbond geen grip. Onderstaande maatregelen zijn 

ingevoerd om de reputatierisico te mitigeren:  

1) Het voeren van Good Governance: duidelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden, 

vastlegging van beslissingen, en competenties van het bestuur sluiten aan bij de organisatie.  

2) Het voldoen aan de Erkenningsregeling van het CBF, zodat zichtbaar is dat onze maatschappelijke 

doelen worden gerealiseerd en hoe we omgaan met onze middelen. Ook worden nieuwe 

bestuursleden extern geworven en vindt zelfevaluatie plaats van het bestuur. De rol van de voorzitter 

is cruciaal voor vertrouwen en slagvaardigheid.  

3) Financieel beheer: volgen van de richtlijnen financieel beheer van Goede doelen sector en het 

vermogen wordt beheerd conform de regels van het CBF. Zo wordt er bijvoorbeeld geen onnodig geld 

opgepot.  

Er vinden geen beleggingen plaats met het vermogen en deze staat ter risicospreiding bij verschillende banken.  

4) De accountant controleert elk jaar de jaarrekening en interne procedures en er is een 

controlecommissie.  

5) Kwaliteit van diensten bij projecten en samenwerkingen, kenniswaarborging, persvoorlichting. 
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Jaarrekening 

Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) 

In de jaarrekening staan, in zowel de balans als de staat van baten en lasten, achter de posten nummers die 

refereren aan paragrafen waar een toelichting is te lezen op de bijbehorende post. Deze nummers staan in de 

kolom ref.(referentie). De rapporteringsvaluta van de jaarrekening is de euro. De hieronder vermelde cijfers 

zijn van de verenging en stichting samen.  

  31-12-2016  31-12-2015 

ACTIVA ref.   
 

    
 

Immateriële vaste activa 1 29.883  0 

Materiële vaste activa 1 43.752  44.180 

  73.635  44.180 

     

Vordering subsidies 2 82.337  200.357 

Debiteuren  2 32.359  74.417 

Overige en overlopende activa 2 30.200  9.084 

  144.896  283.858 

     

Spaar- / depositorekeningen 3 605.323  510.220 

Betaalrekeningen en kas 3 177.075  91.280 

  782.398  601.500 

     

Totaal activa  1.000.929  929.538 

    
 

PASSIVA    
 

    
 

Reserves 4 532.630  457.224 

Overig vrij besteedbaar vermogen 4 97.939  24.447 

  630.569  481.671 

     

Kortlopende schulden  5    

 Belasting en premies  113.679  90.647 

 Reservering vakantiegeld / -dagen  65.313  72.903 

 Subsidies  81.882  98.436 

 Crediteuren   58.172  48.733 

 Overige en overlopende passiva  51.314  137.148 

  370.360  447.867 

     

Totaal passiva  1.000.929  929.538 
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016 (vereniging en stichting samen) 

  Realisatie 2016  Begroting 2016  Realisatie 2015 

Baten  ref.      
Baten uit eigen fondsenwerving 6 0  1.394.000  1.345.330 

Baten van particulieren 6 1.405.792  0  0 

Baten van bedrijfsleven  6 32.770  0  0 

Baten uit acties van derden 7 0  0  6 

Subsidies van overheden 8 784.549  886.000  1.434.937 

Baten van vermogensfondsen 9 60.050  0  0 

Baten als tegenprestatie  9 445.142  251.000  0 

Overige baten 9 80.674  4.000  116.132 

Som van de baten   2.808.977  2.535.000  2.896.405 

       
Lasten        

Besteed aan de doelstelling:  10      

  Belangenbehartiging  1.211.310  1.051.000  1.341.586 

  Consumentenvoorlichting   780.152  788.000  725.696 

  Diensten   242.271  148.000  189.441 

  2.233.733  1.987.000  2.256.723 

       
Kosten eigen fondsenwerving 11 245.170  348.000  262.057 

Kosten beheer en administratie  12 174.376  179.000  630.071 

Som van de lasten  2.653.278  2.514.000  3.148.851 

       

Saldo voor financiële baten en 
lasten   

155.699 
 

21.000 
 

-252.446 

Saldo financiële baten en lasten   1.523  0  0 

Saldo voor vennootschapsbelasting  157.222  21.000  -252.446 

Saldo vennootschapsbelasting   8.324  0  0 

Saldo van baten en lasten   148.898  21.000  -252.446 

 
   

   
Bestemming saldo van baten en lasten: 
Toevoeging/ onttrekking aan:  2016 2015 

Reserves   

- Continuïteitsreserve -123.791 -174.918 

- Bestemmingsreserve afdelingen -17.034 -9.769 

- Bestemmingsreserve St. projektburo A’dam -14.621 -15.313 

- Bestemmingsreserve lokaal activisme 155.446 0  

 0 -200.000 

- Bestemmingsreserve nalatenschappen 54.250 0 

- Bestemmingsreserve toekomstige projecten 21.157 0 

Vrij besteedbaar vermogen 73.491 -52.446 

 148.898 -252.446 
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Geconsolideerde kasstroomoverzicht  
  

 2016 2015 

Kasstroom uit operationele activiteiten    

• Resultaat boekjaar  148.898 -252.446 

• Aanpassingen voor afschrijvingen 15.618 14.346 

• Veranderingen in werkkapitaal  0 0 

    Mutaties vorderingen en overlopende activa  99.916 37.195 

    Mutaties langlopende en kortlopende schulden  -38.461 119.839 

 225.971 -81.066 

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    
• Investeringen in (im)materiële vaste activa  -45.073 -8.531 

 -45.073 -8.531 

   

 180.898 -89.597 

   

Mutatie geldmiddelen    

 Liquide middelen per 1 januari  601.500 691.097 

 Liquide middelen per 31 december  782.398 601.500 

 180.898 -89.597 

   
Het kasstroomoverzicht is een overzicht van de geldmiddelen die in 2016 beschikbaar zijn gekomen en van 

het gebruik ervan, en is opgesteld volgens de indirecte methode. Het overzicht geeft een verklaring voor 

de mutatie van het saldo liquide middelen op de balans (spaar- en betaalrekeningen, ref. 3).  
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2016 

 

Algemeen  

De jaarverslaggeving van de Fietsersbond is ingericht volgens de richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. 

Uniek aan deze richtlijn is dat onderscheid wordt gemaakt tussen kosten die gemaakt worden om gelden te 

werven, kosten die gemaakt worden in het kader van beheer en administratie en kosten die worden gemaakt 

om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. De Fietsersbond kan hiermee goed inzichtelijk maken 

hoeveel middelen aan de primaire doelstelling worden besteed.  

De richtlijn is in 2016 geactualiseerd, met een aangepast model van baten en lasten. De vergelijkende cijfers 

zijn hierdoor eenmalig lastiger te vergelijken in de overzichten.  

 

Activiteiten  

De vereniging is de belangenbehartiger voor fietsend Nederland. Hiertoe voeren we activiteiten uit met drie 

doelstellingen; belangenbehartiging, consumenteninformatie en diensten. De vereniging staat ingeschreven bij 

de kamer van koophandel onder nummer 40464671. Hiernaast is er de stichting Fietsersbond die activiteiten 

ontplooit die de missie van de vereniging ondersteunen. De stichting staat ingeschreven bij de kamer van 

koophandel onder nummer 65165950. In het bestuursverslag staan de verschillende activiteiten nader 

beschreven.  

 

Consolidatie 

De jaarrekening omvat de financiële gegevens van de Vereniging Fietsersbond te Utrecht met opneming van 

de financiële gegevens van de Stichting Fietsersbond te Utrecht. Als bijlage is opgenomen de balans en staat 

van baten en lasten van de stichting. De onderlinge kosten/baten zijn geëlimineerd in de gegevens. De 

vergelijkende cijfers van 2015 bevatten de activiteiten die nu binnen de stichting worden uitgevoerd.  

 

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva  

 

Algemeen  

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Als 

kortlopende vorderingen en schulden zijn de bedragen verantwoord die in het eerstvolgende jaar zullen 

worden ontvangen respectievelijk betaald. 

 

Vaste activa  

De (im)materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, onder aftrek van op de geschatte 

economische levensduur gebaseerde afschrijvingen. Op elke balansdatum (laatste dag van het jaar) wordt 

beoordeeld of er bijzondere waardeverminderingen hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld omdat een item 
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onherstelbaar kapot is gegaan of vervroegd is vervangen. In deze gevallen is het waardeverminderingsverlies 

direct als last verwerkt in de staat van baten en lasten. Een aanpassing van de gebruiksduur en/of restwaarde 

wordt toekomstgericht doorgevoerd. 

 

Bij de toelichting van de (im)materiële vaste activa is zichtbaar gemaakt of deze bestemd zijn voor de 

bedrijfsvoering of voor de doelstelling. De immateriële vaste activa bevat de waardering van 

softwarepakketten. Hier heeft echter de afgelopen jaren geen aanschaf plaatsgevonden. De Fietsersbond 

heeft deze niet zelf in eigendom.  

 

Liquide middelen  

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

 

Reserves en fondsen  

Binnen de vereniging is een continuïteitsreserve gevormd, bedoeld om de continuïteit te waarborgen in geval 

van (tijdelijke) tegenvallende inkomsten. Deze reserve voldoet aan de eis van het CBF dat de 

continuïteitsreserve niet hoger mag zijn dan maximaal anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de 

werkorganisatie. In 2013 heeft het bestuur de richtlijnen voor deze reserve vastgesteld en de hoogte van deze 

reserve bepaald op maximaal 642.000 euro. Dit bedrag wordt elke vijf jaar herijkt. 

 

De reserve ‘vrij besteedbaar vermogen’ heeft tot doel de financiële weerbaarheid van de Fietsersbond te 

vergroten in jaren dat de exploitatie een negatief resultaat heeft. Het bestuur bepaalt de bestemming van het 

resultaat. De reserve ‘vrij besteedbaar vermogen’ dient maximaal 150.000 euro hoog te zijn. Samen met de 

continuïteitsreserve is dit sinds 2014 het weerstandsvermogen.  

 

Het bestuur heeft in 2014 besloten om de bestemmingsreserves activa op te heffen en dit saldo toe te kennen 

aan een nieuwe bestemmingsreserve toekomstige projecten. Deze reserve kan bijvoorbeeld verbetering van 

de website als bestemming hebben. De hoogte van deze reserve wordt maximaal 50.000 euro en als eerste 

gevormd uit de resultaatbestemming bij een positief resultaat.  

 

Bij de vaststelling van het werkplan en begroting 2017 heeft het bestuur besloten voor een nieuwe 

bestemmingsreserve lokaal activisme. Deze reserve is bestemd voor de lokale afdelingen en de hoogte wordt 

gevormd door de afdrachtenregeling van voorgaand jaar. Hieruit kunnen grotere projecten worden 

gefinancierd die nog niet waren voorzien in een bepaald boekjaar ter bevordering van de doelstellingen van de 

vereniging. Dit bedrag blijft onderdeel van het weerstandsvermogen.  
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Grondslagen voor de bepalingen van het resultaat (saldo van baten en lasten)  

Het saldo wordt bepaald door het verschil tussen de opbrengstwaarde van de prestaties en verrichte diensten 

enerzijds, en de kosten en andere lasten van het jaar anderzijds, gewaardeerd tegen historische kostprijzen 

(werkelijk gemaakte kosten).  

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden 

genomen zodra deze voorzienbaar zijn.  

 

Toelichting op de specificatie en verdeling kosten naar bestemming  

De lasten worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen: 

- Besteed aan de doelstelling 

- Kosten werving baten  

- Kosten beheer en administratie  

 

De kosten van besteding aan de doelstelling en werving baten bestaan uit twee componenten: directe en 

indirecte kosten. Bij directe kosten is er een directe relatie tussen de kosten en de doelstelling en worden de 

kosten dus voor 100% aan de betreffende doelstelling toegerekend. De indirecte kosten (kosten voor 

bedrijfsvoering; IT, facilitaire zaken en P&O) worden als volgt toegerekend:  

 

Kostentoerekening vindt plaats door middel van de kostenplaatsenmethode. Als kostenplaatsen worden 

aangemerkt de activiteiten en projecten. De uiteindelijke kostendragers zijn de doelstellingen 

Belangenbehartiging, Consumenteninformatie & Service en Diensten, en tot slot de activiteiten in het kader 

van de eigen fondsenwerving en beheer en administratie. Deze zijn belast met de direct toewijsbare kosten en 

de verbijzonderde indirecte kosten. Indirecte kosten (bijvoorbeeld huur van het pand) zijn niet direct 

toewijsbaar en worden alsnog toegewezen aan een kostendrager op basis van bestede uren, zoals 

verantwoord in de urenregistratie.  

 

Pensioenlasten 

De door de Fietsersbond ingestelde pensioenregeling is gebaseerd op een beschikbare premieregeling. De 

pensioengrondslag bevat het vaste maandsalaris x 12 met 8% vakantietoeslag verminderd met de AOW-

franchise. Deze is relatief laag bij de Fietsersbond. Hierbij geldt een eigen bijdrage van 3% van de 

pensioentoeslag.  
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2016 

1. Vaste activa

In 2016 is er geïnvesteerd in de huisvesting, waaronder bureaustoelen. De stichting bezit geen vaste activa. 

Naar verwachting wordt de nieuwe website in het eerste kwartaal van 2017 in gebruik genomen en dan ook 

geactiveerd. Een deel van de investering heeft al in 2016 plaatsgevonden i.v.m. de ontwikkelingskosten.  

Verloop immateriële vaste activa verdeling 

Totaal Bedrijfsvoering Doelstelling 

Aanschafwaarde per 31-12-2015 173.202 75.910 97.292 

Investeringen in 2016 29.883 0 29.883 

Aanschafwaarde per 31-12-2016 203.085 75.910 127.175 

Afschrijvingen t/m 31-12-2015 173.202 75.910 97.292 

Afschrijvingen over 2016 0 0 0 

Afboeken 2016 0 0 0 

Afschrijvingen t/m 31-12-2016 173.202 75.910 97.292 

Boekwaarde per 31-12-2016 29.883 0 29.883 

Verloop materiële vaste activa verdeling 
Totaal Bedrijfsvoering Doelstelling 

Aanschafwaarde per 31-12-2015 397.311 215.984 181.327 

Investeringen in 2016 15.190 11.872 3.318 

Aanschafwaarde per 31-12-2016 412.501 227.856 184.645 

Afschrijvingen t/m 31-12-2015 353.132 182.437 170.695 

Afschrijvingen over 2016 15.617 13.145 2.472 

Afboeken 2016 0 0 0 

Afschrijvingen t/m 31-12-2016 368.749 195.582 173.167 

Boekwaarde per 31-12-2016 43.752 32.274 11.478 

2. Vorderingen en overlopende activa

Hierin worden alle nog te ontvangen subsidies verantwoord in het kader van de doelstelling. De post is lager 

dan het voorgaande jaar, doordat er minder subsidies zijn met een (laag) voorschotbedrag waarvan de 

afrekening in 2017 plaats vindt. Hierbij voorzien we geen risico’s. Op de balans staat een bedrag aan 

openstaande posten van debiteuren van 32.359 euro ten opzichte van 74.417 euro in 2015. We voorzien 

hier geen debiteurenrisico. Er staan geen vorderingen meer open uit 2015.  

De vereniging heeft op de balansdatum nog een factuur uitstaan van 39.046 euro aan de stichting, welke 

zichtbaar is in de cijfers op de enkelvoudige balans.  
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3. Liquide middelen 
   
Hieronder zijn opgenomen de direct opeisbare gelden bij bankinstellingen. Zakelijk betalingsverkeer loopt 

via rekeningen bij de Triodos Bank en de incasso’s lopen via rekeningen bij de ING Bank. Gedurende het jaar 

wordt op de twee betaalrekeningen gemiddeld 100.000 euro aangehouden.  

De Rabobank heeft een garantie afgegeven ten bate van de verhuurder van Nicolaas Beetsstraat 2a, groot 

25.000 euro. De garantie heeft als onderpand een depositorekening bij de Rabobank van dezelfde omvang 

als de garantie. De overige liquide middelen zijn allen ter vrije beschikking van de Vereniging en Stichting 

Fietsersbond ten behoeve van de doelstelling en bedrijfsvoering.  

 

 

4. Reserves en fondsen 
 

De stand van de reserves: 31-12-2016 31-12-2015 

Continuïteitsreserve 272.935 396.726 

Bestemmingsreserve afdelingen 0 17.034 

Bestemmingsreserve St. Fietsersbond ENFB Projektburo A’dam 0 14.621 

Bestemmingsreserve lokaal activisme  155.446 0 

Bestemmingsreserve toekomstige projecten 50.000 28.843 

Bestemmingsreserve nalatenschappen  54.250 0 

Overig vrij besteedbaar vermogen 97.939 24.447 

 630.570 481.671 

 

De mutaties van de reserves: 
De continuïteitreserve is bijgesteld met een mutatie naar een nieuwe bestemmingsreserve lokaal activisme. 

Dit bedrag wordt vanaf heden apart gereserveerd ten behoeve van de lokale afdelingen, maar blijft wel 

onderdeel van het weerstandsvermogen. De bestemmingsreserve Stichting Projektburo A’dam is opgeheven, 

omdat de stichting niet langer verbonden is met de Fietsersbond en er dus is geen reserve meer nodig ter 

dekking van het risico. Ook de laatste eigen rekeningen van een afdeling is opgeheven en dus ook de reserve.  

Verder is de bestemmingsreserve toekomstige projecten aangevuld en is er een nieuwe reserve bestemd voor 

nalatenschappen voor specifieke projecten. Het resterende positieve resultaat is ten gunste gebracht aan het 

overig vrij besteedbaar vermogen.  

 

Vereniging 

Continuïteitsreserve  2016 2015 

Stand per 1 januari 396.726 571.644 

Bij:  31.655 25.082 

Af: (naar lokaal activisme 2016) -155.446 -200.000 

Stand per 31 december 272.935 396.726 
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Bestemmingsreserve afdelingen  2016 2015 

Stand per 1 januari 17.034 26.803 

Af: vrijval -17.034 -9.769 

Stand per 31 december 0 17.034 
 

Bestemmingsreserve St. Fietsersbond ENFB Projektburo A’dam 2016 2015 

Stand per 1 januari 14.621 29.934 

Af: vrijval -14.621 -15.313 

Stand per 31 december 0 14.621 
 

Bestemmingsreserve lokaal activisme  2016 2015 

Stand per 1 januari 0 0 

Bij: dotatie 155.446 0 

Stand per 31 december 155.446 0 

 
Bestemmingsreserve toekomstige projecten 2016 2014 

Stand per 1 januari  28.843 0 

Bij: dotatie  21.157 28.843 

Stand per 31 december  50.000 28.843 
 

Bestemmingsreserve nalatenschappen  2016 2015 

Stand per 1 januari  0 0 

Bij: ontvangen erfenissen/legaten  54.250 0 

Stand per 31 december  54.250 0 
 

Totaal reserves  2016 2015 

Stand per 31 december   532.630 457.224 
 

Overig vrij besteedbaar vermogen 2016 2015 

Stand per 1 januari   24.447 76.893 

Af/bij: resultaat  40.194 -52.446 

Stand per 31 december  64.641 24.447 

 

Stichting 

Overig vrij besteedbaar vermogen 2016 2015 

Stand per 1 januari   0 0 

Bij: resultaat  33.298 0 

Stand per 31 december  33.298 0 
 

Totaal overig vrij besteedbaar vermogen  2016 2015 

Stand per 31 december   97.939 24.447 
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5. Kortlopende schulden

Hieronder valt de nog af te dragen loonheffing en premies van december die in januari 2017 worden betaald. 

Door de eindejaarsuitkering is dit in december een hoger bedrag dan in de overige maanden, ongeveer 80.000 

euro. Ook het nog verschuldigde omzet- en vennootschapsbelasting aan de belastingdienst wordt hier 

opgenomen. Dit is nieuw ten opzichte van 2015 door de intrekking van onze vrijstelling.  

De hier opgenomen subsidies hebben betrekking op projecten met een looptijd langer dan 1 jaar. De 

opgenomen bedragen zijn in 2016 ontvangen, maar zijn bedoeld voor activiteiten in 2017. Het bedrag is iets 

lager dan in 2015.  

Onder overige en overlopende passiva zit een bedrag aan openstaande crediteuren van 58.172 euro ten 

opzichte van 48.733 euro in 2015.  

De stichting heeft op de balansdatum nog een factuur van 39.046 euro te betalen aan de vereniging, welke 

zichtbaar is in de cijfers op de enkelvoudige balans.  

Belastingen en premies 2016 2015 

BTW  19.577 0 

Vennootschapsbelasting   8.324 0 

Loonheffing en premie 85.778 90.665 

113.679 90.665 

Niet uit balans blijkende verplichtingen 

Een toekomstige verplichting is de huur van het kantoorpand van circa 100.000 euro op jaarbasis. Jaarlijks 

wordt de huur geïndexeerd conform de cijfers van het CBS. De huurverplichting voor het kopieerapparaat 

bedraagt per jaar circa 2.000 euro. Voor 2017 staat ook nog een verplichting van 12.000 euro voor afronding 

van de ontwikkeling van de nieuwe website.  

De vereniging en stichting maken deel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Op grond hiervan 

zijn de vereniging en stichting hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden inzake omzetbelasting van de fiscale 

eenheid.  
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016 
 

De ledenraad van de Fietsersbond stelt de begroting vast. In deze begroting staan de directe kosten en de 

urenbesteding van de medewerkers. De medewerkers registreren de besteding van de uren per project in een 

integraal boekhoud- en registratiesysteem. De projectuitvoering wordt door eigen medewerkers en door 

externen uitgevoerd. 

 

6. Baten van particulieren en bedrijfsleven (eigen fondsenwerving) 
 

Het lidmaatschap van de Fietsersbond bedroeg in 2016 26 euro voor leden die ook het ledenblad Vogelvrije 

Fietser ontvangen en 13 euro voor steunleden. Het aantal leden is in 2016 licht gedaald van 33.930 naar 

33.273 (bijna 2%). Het aantal donateurs op 31-12-2016 was 222 (ten opzichte van 246 in 2015). 

Het gemiddelde bedrag dat werd betaald bij de contributie-inning in 2016 bedroeg 39,03 euro (38,68 euro in 

2015). 

Het begrote bedrag van 1.320.000 euro is behaald. Hier bovenop hebben we in 2016 voor een bedrag van 

54.250 euro aan nalatenschappen ontvangen, waarvoor we in 2017 een bestemming vinden.  

Er zijn in 2016 1.442 nieuwe leden ingeschreven, dit is minder dan het doel (2.500 leden). Dit komt vooral door 

de tegenvallende resultaten van affiliate marketing, het schrappen van de telemarketing campagne voor het 

terugwinnen van oud leden en minder bezoekers op de website en dus ook minder geworven leden via 

fietsersbond.nl en de routeplanner site. Hier speelde het slechte weer in de zomerperiode een rol. Echter, 

tegelijkertijd is er budget overgehouden. Voor 2017 is het een aandachtspunt hoe we dit flexibeler kunnen 

inzetten.  

Sinds 2015 zijn periodieke schenkingen met een minimale looptijd van 5 jaar ook mogelijk. Wij beschouwen 

deze baten ook als ledeninkomsten en het bedrag wordt onder contributies opgenomen.  

De opbrengst van de donatiecampagne in 2016 was 47.461 euro met bestemming Velo-city 2017. Een klein 

deel hiervan is in 2016 uitgegeven aan voorbereiding (1.590 euro), het resterende bedrag wordt in 2017 

uitgegeven. De campagne was hiermee succesvoller dan voorgaand jaar. In 2016 is nog 37.631 euro besteedt 

aan het doel Fietsen alle Jaren. Het is hartverwarmend om te merken hoe enthousiast de leden van de 

Fietsersbond extra activiteiten steunen. Al deze baten hebben een structureel karakter.  

 

Baten van particulieren en bedrijfsleven  2016 2015 

Contributie  1.188.752 1.188.827 

Giften  109.753 123.430 

Donatiecampagne  39.221 5.184 

Donateurs  46.586 13.449 

Nalatenschappen  54.250 0 

 1.438.562 1.330.890 
 

 

7. Baten uit acties van derden 
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In 2016 hebben we geen baten ontvangen van acties van derden. In 2015 hadden we nog een bedrag 

ontvangen van 6 euro van de Vriendenloterij.   

8. Subsidies van overheden  

De post ‘subsidies van overheden’ bestaat uit de optelsom van subsidie-inkomsten uit activiteiten die voor 

overheden worden uitgevoerd. Ten opzichte van de begroting kan er verschuiving plaatsvinden door het niet 

toekennen van projecten in acquisitie, bijstelling van lopende projecten en toekenning van nieuwe projecten. 

De realisatie is dan ook hoger uitgevallen dan het bedrag van de begroting. Echter, de omzet is wederom lager 

dan in het voorgaande jaar, zo’n 11%. In 2016 vielen veel van onze activiteiten onder het economische 

verkeer, waardoor een verschuiving zichtbaar is van subsidies naar overige baten. Elk (boek)jaar moeten we 

opnieuw acquireren. Een aantal meerjarige projecten zijn in 2016 afgerond, het driejarig Europees project 

Bike2Work loopt in 2017 af.  

Overzicht subsidies van overheden en overige bijdragen  

 

 Subsidies 

overheden 

 Overige 

bijdragen 

Projectomschrijving Realisatie 

2016

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

 Toezegging 

totale 

subsidie  

Realisatie 

2015

Belangenbehartiging

Afdeling Amsterdam 124.000

Veilig en Bewust 15.000

Organisatie ontwikkeling 6.320

Fietsinfrastructuur 13.956

Verkeersveiligheid 35.632

Fietspanel 6.812

Onderzoeksprogramma, incl. FB 21.592

Schoolfietsplan Leeuwarden 12.500

Onderzoek zelfstandig fietsen naar school 13.326

Fietsen Rotterdam Zuid 19.500

Fietsen alle Jaren 85.671 27.600

Fietstelweek 2016 16.125 17.760 8.900

Vergevingsgezinde Fietspad 4.477 4.600 6.458

(Inter)nationale beleidsbeïnvloeding 960 1.480

Regionaal medewerker SRA 25.790 28.550 111.825      86.035

Fiets Filevrij 2015-2016 15.973 77.500        61.527

Fietsen op Zuid-pilot kinderen op de fiets 

naar school 11.917 17.675        5.758

Zuid-Holland 37.424 49.900 42.731        45.354

Den Haag 17.183 19.300 30.000        10.453

Friesland 59.300 59.300 59.300        75.922

Beleid Algemeen 20.617 28.740 35.745        39.622

Meldpunt Fietspad 61.072 56.358 56.044        61.192

Verkeersgezondheid 13.472 15.131 15.034        

Verkeerskundig advies 54.542 51.795 51.529        

Bikenomics 14.603 16.870 16.775        11.864
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 Subsidies 

overheden 

 Overige 

bijdragen 

Projectomschrijving Realisatie 

2016

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

 Toezegging 

totale 

subsidie  

Realisatie 

2015

Belangenbehartiging

Jaarthema 2018 16.097 16.870 16.775        

Innovatie (vml productontwikkeling) 24.553 22.370 22.224        26.221

Scenario's voor de fiets 42.681 41.314 41.107        

Fietsen en ov/stall ingen 16.626 11.496 11.438        10.108

Dataonderzoek routeplanner 24.669 25.600 25.410        

Afdelingsondersteuning I&M 188.832 176.806 175.857      164.820

Fietsstadverkiezing 2016* 8.500 12.660 11.500

Fiets Filevrij 2016* 50.000

Consumentenvoorlichting

Consumentenvoorlichting 4.800 4.000 5.480

Blijf Veilig Mobiel 11.000 23.182

Blijf Veilig Mobiel - extra 6.440

Fietsdocentopleiding 13.460

Bike2Work 28.945 40.255 69.469        -1.429

Communicatie algemeen 6.145

Ledenwerving 75

Ledenservice 85

Communicatie beleid 58.891 59.376 59.046        72.932

Fietsinspiratietool 1.808

Fietsschool algemeen 36.676 38.240 38.008        36.780

Fietsschool Friesland* 94.328 123.846 134.260

Fietsschool Friesland Innovatie* 20.500

Advertentie acquisitie* 10.000

Diensten

Fietsschool losse lessen 12.006 10.937

Fietsschool Groningen (vereniging) 6.250 12.950 20.400        10.400

Fietsschool Meer dan Fietsen 21.000

Fietsmeter Lochem 1.600 4.540

Tour Crowdmanagement 36.200

Veilig in Flevoland 20.000

Advies OV-fiets 3.640

Fietsschool Flevoland* 2.106 11.650

Fietsschool Oost-Nederland* 42.800 15.300

Fietsschool Utrecht* 51.218 24.000 47.635

Fietsschool Gelderland* 12.000 30.700

Fietsschool losse lessen (stichting)* 19.497 10.000

Fietsschool Overijssel* 3.600 12.600

Fietsschool Groningen (stichting)* 17.876

Vrienden van de Fietsersbond* 25.866 49.000

Fiets Routeplanner dataverkoop* 27.128 39.300 25.800

Knelpuntenanalyse N-H* 65.700 46.800

Slim dat je fietst! Flevoland* 3.750

Slim dat je Fietst! Groningen* 3.800

Fietsvriendelijkbedrijf* 360
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9. Baten van vermogensfondsen, baten als tegenprestatie en overige 

 
In de tabel onder paragraaf 8 zijn ook de projecten opgenomen van baten waar een tegenprestatie tegenover 

staat van levering van producten en/of diensten. Verder wordt het project Fietsen alle Jaren mogelijk gemaakt 

door baten van twee vermogensfondsen gedurende twee jaar.  

In 2016 heeft de Fietsersbond het concept Vrienden van de Fietsersbond verder uitgewerkt. Helaas heeft één 

partij afscheid moeten nemen, maar blijven Batavus en BAM nog goede vrienden. Samen goed voor een 

bedrag van 20.000 euro. Voor de Fietsstadverkiezing geeft Dura Vermeer een (grote) bijdrage van 4.500 euro 

per jaar. Ook bij deze posten geldt dat we elk (boek)jaar opnieuw acquisitie moeten plegen voor het mogelijk 

maken van projecten. Hier streven we een structureel karakter na. De intentie voor meer jaar is vaak wel 

aanwezig.  

De post overige baten bevat de baten uit onze advertentie-inkomsten (14.479 euro t.o.v. 12.243 euro in 2015).  

 

Toelichting Bestedingen  

Hieronder volgt een specificatie en verdeling van de kosten (derden) naar bestemming: Doelstelling, Werving 

baten en Beheer en administratie. De doelstelling van de Fietsersbond is onderverdeeld in drie hoofdgroepen: 

belangenbehartiging, consumentenvoorlichting en diensten. Hieronder volgt per hoofdgroep een korte 

toelichting van de activiteiten die eronder vallen.  

 

 

 

 Subsidies 

overheden 

 Overige 

bijdragen 

Projectomschrijving Realisatie 

2016

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

 Toezegging 

totale 

subsidie  

Realisatie 

2015

Jaarthema

8-80 8.436 16.870 16.775        69.906

Overig

Training/opleiding 8.675

Overig 1.660 6.181

Totaal 784.549 570.128 1.190.157 1.010.667 1.514.934

Begroting 2016 815.691 374.466

Realisatie 2015 1.434.937 79.997

De projecten met een * zijn in 2016 uitgevoerd binnen de stichting Fietsersbond
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Belangenbehartiging:  

De activiteiten onder deze projectgroep zijn gericht op het behartigen van de belangen van fietsers in de 

breedste zin van het woord. Activiteiten kunnen lokaal zijn (verkeerskundig advies en ondersteuning van 

afdelingen bijvoorbeeld), landelijk (lobby bijvoorbeeld) of provinciaal/regionaal (projecten met betaalde 

medewerkers). Maar ook projecten met een grote component belangenbehartiging vallen onder deze groep.  

De activiteiten in deze groep worden door middel van eigen bijdrage of subsidies gefinancieerd. 

 

Consumenteninformatie 

De activiteiten onder deze groep richten zich op voorlichting, educatie, testen en informatie over 

fiets(beleid)onderwerpen (via de VVF en website bijvoorbeeld). In essentie zijn de activiteiten gericht op het 

informeren van fietsers. Ook deze activiteiten worden (in principe) door middel van een eigen bijdrage of 

subsidie gefinancieerd.  

 

Diensten 

Onder diensten vallen activiteiten waarmee we fietsers, bedrijfsleven en overheden helpen om bijvoorbeeld 

meer en beter op de fiets te gaan.  

 

 

Onder belangenbehartiging zit ook de besteding van ons membership fee van de European Cyclists’ Federation 

(28.035 euro) en de deelnemersbijdrage aan de Dutch Cycling Embassy (1.815 euro).  

Het Centraal Bureau Fondsenwerving toetst een drietal kengetallen conform Richtlijn 650, in onderstaande 

tabel zijn deze normen weergegeven alsmede de uitkomsten van het afgelopen jaar.  

 

Omschrijving norm  Maximum 2016 2015 

Besteed aan doelstellingen t.o.v. totale lasten  84,19% 71,67% 

                    waarvan aan belangenbehartiging:       45,65%      42,61% 

                    waarvan aan consumentenvoorlichting:       29,40%      23,05% 

                    waarvan aan diensten:        9,13%       6,02% 

Eigen fondsenwerving kosten t.o.v. baten  25% 17,04% 19,48% 

Besteed aan Beheer & Administratie t.o.v. totale lasten  10% 6,57% 20,01% 

 

 Hieronder volgt een toelichting per besteding.  
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Belangen-

behartiging

Cons. 

Voor-

lichting Diensten 

Eigen 

fondsen-

werving

Aankopen en verwervingen 196.532 33.416 11.208 4.367 6.307 251.830 297.000 207.364

Communicatiekosten 73.282 250.065 87.787 144.225 6.121 561.480 456.000 673.185

Personeelskosten 745.027 388.781 123.681 81.519 135.575 1.474.583 1.296.000 1.812.261

Huisvestingskosten 61.273 31.382 8.953 6.880 9.936 118.424 120.000 119.678

Kantoor en algemene kosten 126.776 72.196 9.412 7.233 15.725 231.341 291.000 290.737

Afschrijving en rente kosten 8.419 4.312 1.230 945 712 15.620 23.000 45.625

1.211.310 780.152 242.271 245.170 174.376 2.653.278 2.483.000 3.148.851
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10.  Besteding aan de doelstelling  
 

Ten opzichte van de aangenomen begroting zijn projecten in acquisitie toegekend en nieuwe subsidies 

geworven. Dit is een doorlopend proces. De kosten van de projecten worden direct toegerekend aan de 

projecten. In principe worden nieuwe projecten uitgevoerd door medewerkers van de Fietsersbond uit 

boventallige uren. Mochten die ontoereikend zijn, dan wordt de flexibele schil ingeschakeld. 

 

De lokale afdelingen ontvangen een budget voor het uitvoeren van lokale activiteiten ten behoeve van de 

doelstelling.  

 

In 2016 is 84,19% van de totale besteding uitgegeven aan de doelstellingen (2015: 71,67%). Deze stijging komt 

doordat de focus lag op het werkplan en er geen tijd en kosten meer nodig waren ten behoeve aan een 

reorganisatie.  

 

11.  Kosten eigen fondsenwerving  
 

De totale kosten voor fondsenwerving, zoals vermeld in de bovenstaande tabel, bedragen in 2016 245.170 

euro, dit is 17,04% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving (leden en donaties) (2015: 19,48%). De daling 

van dit percentage wordt veroorzaakt door onder andere een daling in de uitgaven, er is gekozen voor een 

eenvoudiger en dus goedkopere manier van werven. Hiernaast is het lastig om (onverwacht) beschikbaar 

budget op korte termijn een nieuwe bestemming te geven door onze manier van werven. In 2017 zouden we 

graag nog een naambekendheidscampagne doen.  

 

12.  Kosten van beheer en administratie  
 

Kosten van beheer en administratie zijn de kosten die de Fietsersbond maakt in het kader van de interne 

beheersing en administratievoering. Hieronder vallen de kosten voor bestuur, ledenraad, directie, receptie, 

secretariaat, financiën en planning & control.  

Deze kosten stijgen bij ook een stijging in het aantal projecten die we uitvoeren. We verwachten op het ICT-

gebied nog verdere besparingen te kunnen doen, waarvoor in 2016 voorbereidende werkzaamheden zijn 

verricht.  

De kosten voor beheer en administratie bedragen 6,57% van de totale lasten (2015: 20,01%). Met de 

reorganisatie achter de rug is het gelukt om dit percentage onder de 10% te krijgen. De definitie van de norm 

‘Kosten beheer en administratie’ is: de kosten voor beheer en administratie, gedeeld door de totale uitgaven. 
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Personeelskosten  2016 2015 

Lonen en salarissen 1.055.257 1.249.554 

Sociale lasten  186.166 211.554 

Pensioenlasten  76.832 97.745 

Overige kosten 115.502 253.189 

 1.433.757 1.812.042 

 

Door de reorganisatie zijn de loonlasten structureel verlaagd, echter de ontslagvergoedingen kwamen nog ten 

laste van het budget in 2015. Deze zijn verantwoord onder Overige kosten en verklaren grotendeels de lagere 

kosten in 2016. Onder overige personeelskosten vallen verder kosten als reiskosten woon-werkverkeer, 

opleiding en salarisadministratie.  

Ten opzichte van de begroting zijn de personeelskosten toegenomen door voornamelijk de uitvoering van 

nieuwe projecten.  

Op het landelijk bureau van de Fietsersbond in Utrecht werkten in 2016 29 betaalde krachten, 17 mannen en 

12 vrouwen. Zij werkten voornamelijk in deeltijd. De gemiddelde formatie van het landelijk bureau was in 2016 

19,87 fte exclusief stagiairs t.o.v. in 2015 24,3 fte inclusief 1 stagiair van 0,4 fte.  

 

Bezoldiging van de directie 
Het bestuur van de Fietsersbond heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte 

van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De 

laatste evaluatie was in december 2013. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid wordt uitgegaan van de 

CAO Welzijn.  

Functie  
 

Directeur  

Naam  S.M. Kluit  

Inschaling  

 

Schaal 13 cao Welzijn  

Dienstverband:  

Aard  Onbepaald 

Uren  36 uur per week (100%)  

Periode  

Vanaf 1 december 2009 in dienst,  

in huidige functie vanaf oktober 2015 en voor 36 uur i.p.v. 28 uur.    

Bezoldiging (in euro’s):  

Brutosalaris 60.578  

Vakantiegeld 4.326  

Eindejaarsuitkering 5.430  

Prestatiebeloning --- 

SV Lasten 9.676  

Pensioenlasten  5.004  

  

Totaal jaarinkomen 2016 70.334  

Totaal jaarinkomen 2015 55.080 

Totale overige lasten 2016 14.680 

Totale overige lasten 2015 11.556 
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De bestuurders ontvangen geen bezoldiging.  

 

Er zijn per balansdatum geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en/of 

toezichthouders. 

 

Huisvestingskosten 

De huur van het kantoor aan de Nicolaas Beetsstraat 2a te Utrecht, de servicekosten, de energielasten en 

beveiliging staan onder deze post.  

 

Kantoor en algemene kosten 

Alle kosten voor van een verantwoorde bedrijfsvoering zijn hier opgenomen, zoals de kosten voor 

automatisering, porto, accountant, maar ook kosten ten behoeve van het bestuur en ledenraad.  

 

Afschrijving en rente  

Hieronder vallen de kosten van de afschrijvingen zoals vermeld in de toelichting op de balans per 31 december 

2016 en de kosten van het betalingsverkeer. 
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Vereniging Fietsersbond balans per 31 december 2016  

In de jaarrekening staan, in zowel de balans als de staat van baten en lasten, achter de posten nummers die 

refereren aan paragrafen waar een toelichting is te lezen op de bijbehorende post. Deze nummers staan in de 

kolom ref.(referentie). De rapporteringsvaluta van de jaarrekening is de euro. In 2016 zijn bepaalde activiteiten 

uitgevoerd binnen de stichting, die in 2015 onder de vereniging vielen.  

 

  31-12-2016  31-12-2015 

ACTIVA ref.   
 

     
Immateriële vaste activa 1 29.883  0 

Materiële vaste activa 1 43.752  44.180 

  73.635  44.180 

     

Vordering subsidies 2 62.409  200.357 

Overige en overlopende activa 2 80.848  83.501 

  143.257  283.858 

     

Spaar- / depositorekeningen 3 605.323  510.220 

Betaalrekeningen en kas 3 88.729  91.280 

  694.052  601.500 

     

Totaal activa  910.944  929.538 

    
 

PASSIVA    
 

     
Reserves 4 532.632  457.224 

Overig vrij besteedbaar vermogen 4 64.641  24.447 

  597.273  481.671 

     

Kortlopende schulden  5    

 Belasting en premies  82.437  90.647 

 Reservering vakantiegeld/ -dagen  65.313  72.903 

 Subsidies  60.185  98.436 

 Overige en overlopende passiva  105.736  185.881 

  313.671  447.867 

     

Totaal passiva  910.944  929.538 
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Vereniging Fietsersbond staat van baten en lasten over 2016 

Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015 

Baten ref. 

Baten uit eigen fondsenwerving 6 0 1.394.000 1.345.330 

Baten van particulieren 6 1.405.792 0 0 

Baten van bedrijfsleven  6 7.770 0 0 

Baten uit acties van derden 7 0 0 6 

Subsidies van overheden 8 784.549 886.000 1.434.937 

Baten van vermogensfondsen 9 60.050 0 0 

Overige baten 9 80.674 4.000 116.132 

Overige baten: detachering stichting 
Fietsersbond 

205.696 
0 

0 

Som van de baten 2.544.531 2.284.000 2.896.405 

Lasten 
Besteed aan de doelstelling: 10 

  Belangenbehartiging 1.084.170 1.027.000 1.341.586 

  Consumentenvoorlichting 641.709 683.000 725.696 

  Diensten  79.331 45.000 189.441 

1.805.210 1.755.000 2.256.723 

Kosten eigen fondsenwerving 11 245.170 348.000 262.057 

Kosten beheer en administratie 12 174.376 179.000 630.071 

Kosten detachering stichting 
Fietsersbond personeel en overhead 

205.696 0 0 

Som van de lasten 2.430.452 2.282.000 3.148.851 

Saldo voor financiële baten en 
lasten  

114.079 2.000 -252.446

Saldo financiële baten en lasten 1.522 0 0 

Saldo van baten en lasten  115.601 2.000 -252.446

Bestemming saldo van baten en lasten: 2016 2015 

Toevoeging/ onttrekking aan: 

Reserves 

- Continuïteitsreserve -123.791 -174.918

- Bestemmingsreserve afdelingen -17.034 -9.769

- Bestemmingsreserve St. projektburo A’dam -14.621 -15.313

- Bestemmingsreserve lokaal activisme 155.446 0 

0 -200.000

- Bestemmingsreserve nalatenschappen 54.250 0 

- Bestemmingsreserve toekomstige projecten 21.157 0 

Vrij besteedbaar vermogen 40.194 -52.446

115.601 -252.446
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Bijlage Stichting Fietsersbond 

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) 

In de jaarrekening staan in zowel de balans en de staat van baten en lasten achter de posten nummers die 

refereren aan paragrafen waar een toelichting is te lezen op de bijbehorende post. Deze nummers staan in de 

kolom ref.(referentie). De rapporteringsvaluta van de jaarrekening is de euro. De stichting is begin 2016 

opgericht. 

 

  31-12-2016  31-12-2015 

ACTIVA ref.   
 

     
Vordering subsidies 2 19.928  0 

Overige en overlopende activa 2 20.757  0 

  40.685  0 

     

Betaalrekeningen en kas 3 88.346  0 

     

Totaal activa  129.031  0 

    
 

PASSIVA    
 

    
 

Overig vrij besteedbaar vermogen  4 33.296  0 

     

Kortlopende schulden  5    

 Belasting en premies  31.242  0 

 Subsidies  21.697  0 

 Overige en overlopende passiva  42.796  0 

  95.735  0 

     

Totaal passiva  129.031  0 
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Staat van baten en lasten over 2016 

  

Realisatie 
2016  

Begroting 
2016  

Realisatie 
2015 

Baten            ref.      
Baten van bedrijfsleven  6 25.000  0  0 

Baten als tegenprestatie 9 445.142  251.000  0 

Som van de baten   470.142  251.000  0 

       
Lasten   

 
 

 
 

 

Besteed aan de doelstelling:  10      

  Belangenbehartiging  127.134  27.000  0 

  Consumentenvoorlichting   138.446  105.000  0 

  Diensten   162.940  100.000  0 

Som van de lasten  428.520  232.000  0 

       
Saldo voor financiële baten en 
lasten   

41.622 
 

19.000 
 

0 

Saldo financiële baten en lasten   0  0  0 

Saldo voor 
vennootschapsbelasting   

41.622 
 0  

0 

Saldo vennootschapsbelasting   8.324  0  0 

Saldo van baten en lasten   33.298  19.000  0 

   

 
Bestemming saldo van baten en lasten: 

 2016 2015 

Toevoeging/ onttrekking aan:   

Vrij besteedbaar vermogen 33.298 0 
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Geconsolideerde begroting 2017 

De geconsolideerde begroting (vereniging en stichting) kent begin december een positief resultaat van 14.000 

euro. De hieronder vermelde bedragen zijn afgerond op duizendtallen.  

Staat van baten en lasten         

  

Begroting 
2017  

Realisatie 
2016  

Realisatie 
2015  

Baten   
 

 
    

Baten uit eigen fondsenwerving  1.436.000  1.413.562  1.345.330  
Baten uit acties van derden  0  0  6  
Subsidies van overheden*  708.000  844.599  1.434.937  
Overige baten  420.000  552.993  116.132  
Som van de baten   2.564.000  2.811.154  2.896.405  
 

 
     

 
Lasten        

 
Besteed aan de doelstelling:        

 
  Belangenbehartiging*   1.232.000  1.179.654  1.341.586  
  Consumentenvoorlichting*  471.000  780.152  725.696  

  Diensten**  363.000  242.271  189.441  

  2.066.000  2.202.077  2.256.723  

        
 

Kosten eigen fondsenwerving   261.000  245.170  262.057  
Kosten Beheer en administratie   223.000  183.354  630.071 

 
       

 
Som van de lasten   2.550.000  2.630.601  3.148.851  
       

 
Resultaat**  14.000  180.553  -252.446  
       

 
 

 2.564.000  2.811.154  2.896.405  
        

  

* In de begroting zijn de bedragen inclusief in acquisitie en saldo belastingen bij Diensten 
** Het begrote positieve resultaat zal ten gunste komen aan het vrij besteedbaar vermogen.  
Nb. De begroting 2017 zal worden aangepast naar de geactualiseerde richtlijn 650. 
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Utrecht, mei 2017 

 

 

 

 

 

Saskia Kluit,  

Directeur  

 

 

 

 

 

Franc Weerwind,  

Voorzitter  

 

 

 

 

 

Herman Gelissen,  

Penningmeester  
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