
 

 

 

 

 

Agenda vergadering van de ledenraad 

10 juni 2017 

ANDERE TIJD EN LOCATIE IVM KENNISMAKINGSBORREL LEDEN EUROPEAN CYCLIST 

FEDERATION 

Locatie: De Honig fabriek te Nijmegen 

Aanvang  13.00 uur  

( inloop vanaf 12.00 u, inclusief ‘Ontmoet en Groet’ met de verschillende teams van 

het landelijk bureau)  
 

Agenda  

1. 

 

13.00 u: Opening/vaststellen 

agenda 

 

mondeling - 

2. 13.05 Stand van het Land 

Mondeling toelichting 

activiteiten voorjaar en najaar 

2017 

 

3.  
13.30 u: Notulen vorige 

vergadering 

Bijlagen: 

a. Notulen februari 

2017 

a. Ter vaststelling 

4. 

13.35 u: Bestuurszaken 

a. Voordacht nieuwe 

penningmeester 

 

b. Instellen Commissie nieuwe 

democratie 

Bijlagen: 

 

a. Voordracht nieuwe 

penningmeester 
 

b. Commissie Nieuwe 

Democratie 

 

 

a. Ter besluitvorming  

 
 

b. Ter besluitvorming 

 

5. 
13.55 u: Jaarverslag en 

jaarrekening 

Bijlagen: 

a. Jaarverslag en 

jaarrekening 

b. Advies van de 

controle commissie  

Ter besluitvorming 

 

6. 

 

14.15 u: Rondje afdelingen  

a. verzoek 

grenswijziging/overdracht 

Hardinxveld-Giessendam van afd. 

Gorinchem naar Drechtsteden 

en Lid van Verdienste 

 

Mondeling 
 

Ter besluitvorming 

 



7. 14.55 u. Rondvraag  Mondeling  

15.00-15.30 u thee/koffiepauze Inclusief ‘Ontmoet en Groet’ met de mensen van het landelijk bureau 

15.30u-17.30 u:  

Openbaar middagprogramma met parallelle workshops: 

1. Workshop Beleidsbeïnvloeding: Resultaatgericht naar de nieuwe gemeenteraad 

Hoe kun je komende gemeenteraadsverkiezingen gebruiken om jouw fietsdromen van de kaart naar de straat 

te krijgen? Deel je vragen, ervaringen en kennis met andere afdelingen tijdens deze workshop over lokale 

beleidsbeïnvloeding.  

2. Workshop Fietsen Alle Jaren: Hoe start ik een initiatief?  

Hoe start ik een lokaal Fietsen Alle Jaren initiatief? En hoe bevalt het bestaande initiatieven om deze nieuwe 

activiteiten van de Fietsersbond op te pakken? Deze workshop is wellicht in het Engels  

3. Workshop nieuwe website: ‘Hoe kan ik met de nieuwe website campagne voeren?‘ 

Sinds het voorjaar heeft de Fietsersbond een nieuwe website, die meer mogelijkheden heeft om in actie te 

komen dan de vorige site. Hoe kun je de digitale diamant van de Fietsersbond (laten) inzetten om concrete 

punten binnen te halen? Kom mee en daal af in de wondere wereld van de web campaigning.  

17.30-20.30 u  Buffet met gasten van de Fietsersbonden uit heel Europa 

Op zondag organiseert de ECF de jaarlijkse ledenbijeenkomst. Als Fietsersbond zijn we op zaterdag gastheer 

van de ontvangstborrel van onze Europese collega’s. Laten we ze tijdens onze borrel een warm welkom heten! 

Wij zorgen voor wat lekkere hapjes en drankjes, jullie voor het inhoudelijke vuurwerk.   

 
 



 


