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Inleiding

Nederland is een uniek fietsland. Dat bleek ook weer tijdens het grootste fietscongres ter wereld, Velo-city, dat
vorig jaar plaats vond in Arnhem/Nijmegen. Internationaal is er niet alleen een enorme waardering voor de
kwaliteit van onze infrastructuur, maar is men ook onder de indruk van de verbindende rol die de fietscultuur
in Nederland heeft. Kinderen, ouderen, nieuwe Nederlanders, families, sporters en mensen met een
beperking, samen maken we het mogelijk dat iedereen in Nederland kan fietsen. En dus kan deelnemen aan de
maatschappij. Velo-city liet ons opnieuw zien dat fietsen staat voor vrijheid, plezier, gezondheid en slimme
mobiliteit. Het was een groot succes waar we met recht trots op zijn!
De Fietsersbond heeft, samen met zijn partners, een groot aandeel in het ontwikkelen en behouden van onze
unieke fietscultuur. De lokale afdelingen van de Fietsersbond adviseren dagelijks over betere omstandigheden
voor fietsen (en vaak ook wandelen). Hiermee verbeteren we de wereld straat voor straat. Het verkeer wordt
veiliger, de bereikbaarheid verbetert, mensen worden gezonder en milieuproblemen nemen (lokaal) af. Om
onze rol goed te kunnen blijven spelen, moeten we komend jaar onze accenten verleggen. Op dit moment is
de Fietsersbond een bloeiende vereniging met gemotiveerde leden, maar de leeftijdsontwikkeling onder onze
leden vraagt ons een nieuwe generatie leden aan te trekken. En ondanks het succes, valt er nog veel te winnen
op het vlak van onze naamsbekendheid, met name onder een jonger publiek. Ook komende jaren wil de
Fietsersbond koploper blijven op het gebied van fietsen, daarom blijven we zoeken naar innovatieve projecten
en ideeën om het fietsen te stimuleren. Nieuw is bijvoorbeeld het programma Verkeersgezondheid dat er met
de Fietsschool en fietsstimuleringsprojecten mede op is gericht de gezondheid te bevorderen en de sociale
cohesie in Nederland te versterken. Ook onze rol als belangenbehartiger zal moeten worden aangepast aan de
moderne tijd.
In het werkplan 2018 richten we ons op een jonger publiek en leggen we de focus op het verbeteren van onze
naamsbekendheid. We gaan aan de slag met nieuwe manieren om vrijwilligers en fietsers te activeren en aan
ons te binden. Dit komt als een rode lijn terug in de uitvoering van al onze programma’s. Daar waar mogelijk
zoeken we een geschikte mediapartner en/of samenwerkingspartner die het bereik van onze activiteiten en de
impact daarvan kan vergroten én die ons imago kan versterken. Vrijheid, plezier, gezondheid en slimme
mobiliteit, dát zijn de elementen die we centraal stellen bij ons werk.
De Fietsersbond kiest ervoor jaarlijks twee grote publiekscampagnes te voeren. In 2018 zijn dit de
Gemeenteraadsverkiezingen en een nieuwe campagne met het thema het Fietsende Schoolkind, rond gezellige
en veilige schoolroutes. Ons doel is dat het landelijk en lokaal werk elkaar op deze manier versterken. De
campagne rond de gemeenteraadsverkiezingen is ondergebracht bij het Programma Lokale Lobby. Het
Fietsende Schoolkind is te vinden bij het programma Gezondheid. Alle programma’s sluiten echter bij deze
publiekscampagnes aan. Op deze manier kunnen we mensen en middelen effectiever en efficiënter inzetten
en de impact van ons werk vergroten.
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In de Koers 2020 is als doel vastgelegd dat de Fietsersbond een flexibele, financieel gezonde organisatie is die
goed uitgerust is voor zijn taken. Het landelijk bureau in Utrecht is de serviceorganisatie voor de vereniging en
voert ook projecten uit die in onze missie passen. Vrijwilligers werken samen met de betaalde medewerkers
aan de activiteiten en doelen van de organisatie. Het hart van het werk van de Fietsersbond ligt in het lokale
werk. Honderden vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de fietsers in Nederland. In 2018 wordt de
verenigingsdemocratie vernieuwd en ontwikkelen we met de leden een modern besluitvormingsmodel.
Het werkplan kent verschillende programma’s, die aansluiten bij de thema’s in ons werk: beleidsbeïnvloeding,
gezondheid, communicatie, verenigingsmanagement. Deze programma’s staan beschreven in Hoofdstuk 2 tot
en met 6. De meer commerciële activiteiten van de Fietsersbond zijn ondergebracht in de Stichting
Fietsersbond, deze staan in Bijlage 1. Bij ieder project in een programma staat aangegeven welke doel en
resultaten wij verwachten te halen en welke impact een project heeft op de maatschappij. Een aantal
programma’s wordt deels gefinancierd door externe partijen. Naast de ledeninkomsten en donaties, zoeken
we ook samenwerking en financiering bij het bedrijfsleven en de overheid. De programma’s zijn een
uitwerking van onze missie en dragen bij aan een of meer van onderstaande doelstellingen:
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Programma Lokale Lobby

Het nieuwe programma Lokale Lobby legt de verbinding tussen de activiteiten van de afdelingen en de
actuele politieke issues op het gebied van mobiliteit en verkeersgezondheid. De trendanalyse over fietsen in
2040 ligt ten grondslag aan dit programma. We focussen op bereikbare steden en regio’s waar de menselijke
maat de standaard is. Hierbij is er speciaal aandacht voor leefbare wijken met voldoende ruimte voor de fiets,
verkeersveiligheid, minder fietsdiefstal en aandacht voor milieu- en gezondheidsvraagstukken. Deze
aandachtspunten staan ook op de agenda van de Tour de Force en worden dus breed gedragen door de
organisatie die zich in dat verband met fietsen bezighouden.
De Fietsersbond doet veel om de lokale lobby van onze afdelingen te versterken: het Team Vrijwilligers
ondersteunt het dagelijks werk, er is een meldpunt om lokale verkeersituaties in kaart te brengen en we
organiseren de Fietsstadverkiezing. Door programmatisch te werken ontstaat meer synergie tussen de
verschillende activiteiten. In samenwerking met de lokale afdelingen en het landelijke team communicatie
zetten we communicatie met fietsers doelgerichter in. Doel van het programma is ook om onze lokale lobby te
vernieuwen om een nieuwe, jongere doelgroep bij het werk van de Fietsersbond te betrekken.
In het programma werken onze werkgroepen grote steden, landelijk gebied en het expertteam samen aan de
ontwikkeling van lobbythema’s en van strategieën. De Fietsersbond werkt op verschillende plaatsen in
Nederland met regionaal vertegenwoordigers. Per regio verschillen de activiteiten omdat er in overleg met
regionale overheden en afdelingen maatwerk geboden wordt. Rode draad is het versterken van de

belangenbehartiging op lokaal niveau. Deze regionale projecten zijn ook onderdeel van het programma
lokale lobby.
Op 21 maart 2018 gaat Nederland weer naar de stembus. Belangrijk onderdeel van het programma in 2018 zijn
dan ook de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat een groot deel van het fietsbeleid op gemeentelijk niveau
wordt gemaakt, heeft de Fietsersbond zich al in een vroeg stadium gemeld bij de gemeentelijke politiek. De
Fietsstadverkiezing-data gebruiken we om het fietsbeleid lokaal te agenderen in verkiezingstijd. Goede
gemeenten worden gestimuleerd om vooral door te gaan en minder goed scorende gemeenten worden
geprikkeld om de ambitie te verhogen. We laten van ons horen tijdens de verkiezingen maar ook bij de
vorming van de nieuwe coalitieprogramma’s. Daarnaast gaan we aan de slag met de provinciale verkiezingen
die in 2019 gehouden worden. Nog meer dan voorheen stimuleren we de lokale afdelingen om deze
vierjaarlijkse lobbykansen te benutten, met als vertrekpunt een lokale wensenlijst en de Benchmark van de
Fietsstadverkiezing. Begin 2018 reiken we de titel Fietsstad 2018 uit en starten we met de verkiezing Fietsstad
2020.
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Projecten die vallen onder het Programma Lokale Lobby
Impact maatschappij

Verbeterd fietsbeleid en betere fietsvoorzieningen op gemeentelijk niveau.

Projectcode en naam

600A Gemeenteraadsverkiezingen

Doel

Stevige ambities en concrete maatregelen in de gemeentelijke
coalitieprogramma’s.

Resultaat

Minimaal 50 coalitieakkoorden met opname van een of meerdere
fietsprogrammapunten op het gebied van excellente fietsinfrastructuur, veilig
fietsen en fietsgebruik en goed en veilig stallen.

Projectcode en naam

601 Fietsstad 2018 en 2020

Doel

Gemeentelijk fietsbeleid verbeteren door het presenteren van een benchmark
over de kwaliteit van het lokale fietsbeleid.

Resultaat



Het uitroepen van een gemeente tot Fietsstad 2018, opgevolgd door de
landelijke benchmark van het fietsklimaat;



De organisatie van een symposium over de toekomst van en innovaties op het
gebied van het fietsen;



Plan van Aanpak voor Fietsstad 2020.

Projectcode en naam

600C Beleidsbeinvloeding lobby lokaal

Doel



Het fietsaandeel lokaal vasthouden en doen toenemen door fietsvoorzieningen
op straat te verbeteren. De lokale Fietsersbond komt – veelal gevraagd door de
gemeente – met adviezen voor een betere infrastructuur of voorzieningen,
zoals veilige stallingen;



De verkeersveiligheid voor fietsers vergroten door het agenderen van
verkeersonveilige situaties. De lokale Fietsersbond brengt gevaarlijke situaties
onder de aandacht van de gemeente (via regulier overleg met ambtenaren en
wethouder) en/of via het Fietsersbond Meldpunt. Ook zorgt de lokale
Fietsersbond ervoor dat fietsers het Meldpunt kennen en gebruiken;



Verkeersgezondheid hoger op de agenda zetten bij gemeenten en provincies;



Zichtbaarheid van de Fietsersbond lokaal verbeteren. Lokale en regionale
mensen van de Fietsersbond weten elkaar beter te vinden en werken goed
samen met hun gemeente/provincie, met eventuele (lokale) partners en met
het landelijk bureau van de Fietsersbond;
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De lokale Fietsersbond geeft minimaal 5001 keer per jaar verkeersinhoudelijk
advies aan lokale of regionale projecten/ambtenaren/politici. Van deze
adviezen is 50% is opgevolgd;



30% van de afdelingen doet mee aan een van de twee landelijke campagnes;



Publicaties in diverse (sociale) media: kennisuitwisseling, netwerk en vergroten
naamsbekendheid van de lokale Fietsersbond.

Projectcode en naam

510 Provinciaal vertegenwoordiger Fietsersbond Fryslan

Doel

Betere fietsvoorzieningen en verkeersveiligheid van fietsers en het stimuleren van
(veilig) fietsgebruik in de provincie Friesland.

Resultaat

Inbreng verkeersveiligheid, verkeersgezondheid, fietsverkeersbeleid en onderzoek
fietsverkeersveiligheid in Provincie Friesland.

Projectcode en naam

502 Provinciaal vertegenwoordiger Zuid Holland (nog nader te bepalen)

Doel

Betere fietsvoorzieningen en verkeersveiligheid van fietsers en het stimuleren van
(veilig) fietsen in de provincie Zuid-Holland.

Resultaat

Inbreng verkeersveiligheid, verkeersgezondheid en fietsverkeersbeleid en
onderzoek fietsverkeersveiligheid.

1

Het aantal lokale adviezen zal in 2018 naar verwachting lager liggen dan in andere jaren. De oorzaak hiervan ligt in de
gemeenteraadsverkiezingen waardoor er in 2018 minder plannen vanuit gemeenten verwacht worden.

Werkplan 2018

3

9

Programma Beleidsbeïnvloeding

In het programma Beleidsbeïnvloeding zijn projecten opgenomen die het beleid op landelijk niveau
fietsvriendelijker moeten maken. De Fietsersbond kan als een van de weinige organisaties een verbinding
leggen tussen lokale ontwikkelingen en (inter-)nationale (fiets)trends. Op die manier maken we snel en
efficiënt het fietsklimaat in Nederland beter.
Lokale trends vertalen we naar punten voor landelijk beleid dat we vervolgens ook op landelijk niveau
agenderen. In de campagne rond de Gemeenteraadsverkiezingen leggen we die verbinding tussen lokale en
landelijke trends. De Fietsstadverkiezing-data gebruiken we om het fietsbeleid lokaal te agenderen in
verkiezingstijd. Dat doen we ook met de nieuwe publiekscampagne Het Fietsende Schoolkind rond gezellige en
veilige fietsroutes. Ons Meldpunt zetten we bijvoorbeeld in om onveilige situaties voor schoolkinderen in kaart
te brengen en lokaal en landelijk te kunnen agenderen. Zo verbeteren we de wereld straat voor straat. Het
verkeer wordt veiliger, de bereikbaarheid verbetert, mensen worden gezonder en er zijn (lokaal) minder
milieuproblemen.

De Tour de Force is dé fietsagenda van de gezamenlijke overheden in Nederland en is een belangrijk middel
om de fiets op de landelijke agenda te houden. De Fietsersbond draagt op verschillende manieren actief bij
aan de negen doelen van de Tour de Force en overlegt regelmatig met andere stakeholders over de voortgang.
Specifieke activiteiten in het kader van de landelijke beleidsbeïnvloeding zijn samengevat in bijlage 3.
Belangrijke punten uit de agenda:


Voor 2018 zijn de centrale inhoudelijke punten richting ministerie en Tweede Kamer conform het
factsheet ‘Fiets op de formatietafel’;



Meer ruimte voor de fiets in de stedelijke omgeving en meer aandacht voor de fiets in de
krimpgebieden;



Middelen voor uitvoering van het bestuursakkoord fietsparkeren;



Middelen in het MIRT voor snelfietsroutes en voor actieve mobiliteit in het algemeen;



Fiscale stimulering van de fiets.

De Mobiliteitsalliantie, de coalitie die de Fietsersbond sloot met 27 andere organisaties uit de
mobiliteitswereld, maar ook onze directe contacten met andere landelijke organisaties en de landelijke politiek
spelen hierbij een rol.

In de tweede helft van 2017 zijn we gestart met het door ontwikkelen van onze visie op de toekomst van de
fiets in de stedelijke ruimte. Dat was urgent, gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen en de discussies
daarover. In het derde kwartaal van 2018 ronden we dit proces af.
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Internationaal blijven we actief lid van de European Cyclists’ Federation (ECF) en van de Dutch Cycling

Embassy (DCE). We werken samen met de directie van de belangrijkste Fietsersbonden aan strategische
thema’s als ISA, autonome technieken en technische eisen voor gemotoriseerde tweewielers. We gaan naar de
algemene jaarvergadering in Milaan en zetten ons in voor de EU-Cycling Strategy. Ook zijn we aanwezig op het
Velo-city congres in Rio de Janeiro in juni. Daar waar nodig neemt de Fietsersbond deel aan werkgroepen van
het CROW Fietsberaad en andere platforms waar beleid ontwikkeld en uitgewerkt wordt.
Sinds de oprichting van de Fietsersbond functioneert de vereniging regelmatig als incubator voor nieuwe
ontwikkelingen op fietsgebied. Wanneer er fietsinnovaties op de markt gebracht worden of ideeën ontwikkeld
worden, is vaak een stabiele partij nodig die zo’n ontwikkeling door de eerste onzekere periode helpt. Een
partij die bijvoorbeeld inhoudelijk meedenkt, fietsers naar hun mening vraagt, deuren naar financiers opent en
ondersteuning kan bieden. Voorbeelden uit het verleden zijn de Fietsersbond Routeplanner, de OV-fiets en de
fietsersairbag. Meer recente voorbeelden zijn de Dutch Cycling Embassy de Fiets Telweek en de commonbike.
We gaan onze rol als incubator versterken en duidelijk zichtbaar maken, zodat nieuwe fietsinitiatieven ons ook
beter weten te vinden. Dit programma biedt daarom ruimte om innovatieve projecten van hogescholen en
universiteiten te ondersteunen. Mogelijke onderwerpen voor 2018 zijn: Het oprichten van een
belangenbehartiger voor de bedrijven in de fietslogistiek, de mogelijkheden van intelligente
snelheidssassistentie voor de speed pedelec, de ontwikkelingen van ITS en de zelfsturende auto, het
ontwikkelen van safety performace indicators voor de fiets op basis van de fietsrouteplanner, een mogelijk
onderzoek door een universiteit of hogeschool naar de ruimte voor de fiets en andere voertuigen in de
stedelijke gebieden.
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Projecten die vallen onder het Programma Beleidsbeïnvloeding
Impact maatschappij

Verbeterd fietsbeleid op landelijk niveau.

Projectcode en naam

600D Beleid Algemeen

Doel

Het zichtbaar maken van de wensen van fietsers en Fietsersbond afdelingen in de
landelijke en internationale dossiers die fietsers kunnen raken.



Resultaat



De Fietsersbond neemt deel aan verschillende werkgroepen van de Tour de
Force en levert inbreng op een aantal landelijke dossiers die impact kunnen
hebben op het fietsen.



Opleveren van een visie document over toekomst fiets in Nederlandse
mobiliteit (schaalsprong 2.0);



Inzetten van ons netwerk voor betere fiscale regelingen voor de fiets;



Inzetten van ons netwerk en onze kennis om maatschappelijk en politiek
draagvlak te creëren voor de aanleg van snelfietsroutes;



We nemen deel aan de werkgroep uitvoering bestuursakkoord fietsparkeren
en samen met de lokale afdelingen stimuleren we de uitvoering van dat
bestuursakkoord.

Projectcode en naam

600B Fietsersbond Lab

Doel

Het aandragen van aansprekende ideeën voor het verbeteren van de leefbaarheid
in steden en dorpen waardoor fietscultuur meer een onderdeel wordt van de
gemeentelijke identiteit.

Resultaat



Het opzetten en uitwerken van minimaal twee verkenningen en het
ondersteunen van minimaal twee concrete initiatieven, waaronder het
initiatief voor een brancheorganisatie voor fietslogistiek.

Projectcode en naam

299 Nationale/Internationale beleidsbeïnvloeding

Doel

De fiets staat hoger op de nationale en internationale agenda.

Resultaat



Realiseren van budget voor landelijk beleid actieve mobiliteit in begroting en
MIRT (actieve ondersteuning decentrale overheden);



(Co-)Financiering snelfietsroutes in het MIRT;



Coalitie actieve en duurzame mobiliteit;



Verkeersgezondheid op agenda bij ministeries en Kamer;



Uitbreiden aantal gemeentes die scooteroverlast willen aanpakken naar
minimaal vijf gemeentes.
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Programma Verkeersgezondheid

Verkeersgezondheid staat voor het bevorderen van de gezondheid van mensen door de juiste inzet van het
verkeer in de leefomgeving. Het is de term voor de brede blik waarmee de Fietsersbond kijkt naar individuele
maatregelen voor verkeersveiligheid, fietseducatie en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Fietsen is niet
alleen leuk, het is ook goed voor je. Je hebt er wel bepaalde vaardigheden voor nodig. Veilig fietsenleer je
vooral door het te (blijven) doen. Wordt het fietsen een automatisme, dan is het makkelijker om op gevaarlijke
verkeerssituaties te letten. Dit geldt voor kinderen maar net zo goed ook voor ouderen en mensen die niet zijn
opgegroeid met fietsen.

Bewegen wordt steeds belangrijker in onze vergrijzende samenleving, waarin mensen ook steeds dikker
worden. Zo heeft inmiddels bijna een op de twee Nederlanders overgewicht. En hoewel Nederlanders in de
afgelopen tien jaar gemiddeld meer zijn gaan bewegen, voldeed in 2016 bijna de helft van de Nederlanders
van 12 jaar en ouder niet aan de beweegnorm van minstens een half uur bewegen per dag.
Elke dag een stuk te wandelen of fietsen heeft al een gunstig effect op de gezondheid. Het verlaagt het risico
op bepaalde ziekten en aandoeningen en kan daarnaast een positieve uitwerking hebben op het beloop van
chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Hierbij is het wel van belang dat de leefomgeving
van mensen ‘fietsvriendelijk’ of tenminste beweegvriendelijk wordt ingericht en dat luchtvervuiling door
auto’s, vrachtwagens en bussen zo veel mogelijk wordt voorkomen. Doordat mensen langer
kunnen deelnemen aan de samenleving, besparen we letterlijk miljarden aan zorgkosten. Vanuit het
perspectief van verkeersgezondheid is de campagne rond de gemeenteraadsverkiezingen daarom van groot
belang. Door trends rond lokale verkeerssituaties ook landelijk te agenderen, dragen we bij aan een
fietsvriendelijker Nederland een daarmee aan een gezondere samenleving.
In 2018 starten we met een nieuwe publiekscampagne Het Fietsende Schoolkind waarin gezellige en veilige
fietsroutes centraal staan. We richten ons daarmee op kinderen en hun ouders die in de targetgroep van 25-45
jaar vallen. Het Meldpunt en de routeplanner van de Fietsersbond worden in gezet om veilige routes aan te
bieden. Zijdelings verbonden aan deze campagne is het eerbetoon voor het Fietsende Kind en het streven
dat onderdeel te laten worden van het immaterieel erfgoed.
De Fietsersbond zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan fietsen, ook de wat meer
kwetsbare groepen zoals kinderen, senioren en nieuwe Nederlanders. Helaas is het echter niet voor alle
groepen mensen in de samenleving vanzelfsprekend om de fiets te pakken. In 2018 proberen we met
activiteiten vanuit de Fietsschool en verschillende fietsstimuleringsactiviteiten nog beter met deze
doelgroepen contact te leggen en aan te sluiten op actuele thema’s binnen deze doelgroepen. Daarnaast
wordt het netwerk van de Fietsersbond op het terrein van gezondheid, gezonde leefstijl en sociale cohesie
verder uitgebouwd.
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Projecten die vallen onder het Programma Verkeersgezondheid
Impact maatschappij

Hogere fietsparticipatie van alle doelgroepen in Nederland.

Projectcode en naam

602B Fietsschool/Educatie

Doel

Kennisdeling over kwalitatief goede fietslessen.

Resultaat



Bij meerdere ministeries staat fietsstimulering hoger op de agenda;



Fietsdocenten zijn 2 keer in het jaar bijgeschoold om fietsen meer een vast
onderdeel van het dagelijkse beweegpatroon te maken, waardoor mensen
eerder, langer, veiliger en plezieriger blijven fietsen op de verschillende fietsen
(variërend van loopfiets, kinderfiets, e-bike, driewielfiets);



De Fietsersbond heeft inhoudelijk bijgedragen aan de ontwikkeling van een
goed fietslespakket dat effectief kan worden ingezet in lijn met de genoemde
resultaten in Doel 5. van de Tour de Force: Het gericht stimuleren van fietsen.

Projectcode en naam

602A Gezondheid

Doel

Een hogere fietsparticipatie van alle doelgroepen.

Resultaat



De Fietsersbond heeft een programma Verkeersgezondheid gelanceerd dat
bijdraagt aan het verbinden van de ministeries IenM en VWS op het thema
fiets conform doel 5. van de Tour de Force: Het gericht stimuleren van fietsen.



De Fietsersbond heeft bijgedragen aan de verdere uitrol van het IenM-project
Doortrappen om senioren veiliger te laten fietsen.



We hebben de eerste stappen gezet voor de opbouw van een nieuw lobby
netwerk in de gezondheids- en welzijnssector.

Projectcode en naam

297 Het fietsende schoolkind

Doel

Het waarderen van fietsende schoolkinderen als onlosmakelijk onderdeel van de
Nederlandse cultuur.

Resultaat



In 2020 is er een monument voor de fietsende schoolkinderen.



Fietsende kinderen staan in 2020 op de lijst voor immaterieel erfgoed.



Eind 2018 is er een actie geweest onder jongeren waarmee ze hun favoriete
schoolroutes hebben gewaardeerd en gevaarlijke situaties hebben
geagendeerd.

Projectcode en naam

415 Van 2 naar 3

Doel

De driewielfiets is een serieus vervoermiddel voor mensen die dat nodig hebben,
met name gericht op zelfstandig wonende senioren (65+).

Resultaat



Minstens 1.000 mensen gebruiken een driewielfiets, waarvan 500 permanent.
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Programma Communicatie

Zoals gezegd beseffen Nederlandse fietsers niet altijd dat Nederland een uniek fietsland is. We willen dat meer
en jongere fietsers de Fietsersbond kennen en op de hoogte zijn van ons aandeel in het unieke Nederlandse
fietsklimaat. Wij hebben hun steun, mening en ervaring echter hard nodig om onze positie in een
concurrerende markt te kunnen behouden. Onze vrijwilligers zijn onze belangrijkste ambassadeurs op lokaal
niveau en ook daar zien we dat er een wereld te winnen is met het werven van nieuwe en jongere vrijwilligers.
In 2017 zijn we een onderzoek gestart om onze positionering aan te scherpen in 2018 en 2019 zodat we ons
sterker kunnen profileren ten opzichte van onze ‘concurrenten’. We hebben eveneens onze strategie voor
content marketing2 bepaald en zijn gestart met een content kalender om ons verhaal effectiever via onze
kanalen en middelen onder een jongere doelgroep (25-45 jaar) te verspreiden. We hebben een doelgroep
analyse uitgevoerd zodat we ons beter kunnen verplaatsen in wat een jongere doelgroep beweegt. Ook
hebben we onderzoek gedaan onder onze leden en onder fietsers die nog geen lid zijn. Met deze informatie
kunnen we ook onze rol als belangenbehartiger in een veranderende maatschappij verder versterken. We
bewegen van communicatie die gericht is op met name zenden naar een dialoog met onze leden en met de
fietsers. Bijbehorende activiteiten zijn: SEA (Adverteren in zoekmachines), verbetering conversie op de website
(webbezoekers meer actief laten meedoen met activiteiten op de website), plan ontwikkelen voor online
uitgave van de VVF, activatie van huidige belangstellenden via nieuwsbrieven en sociale media en tot slot een
aansprekende mediawoordvoering en PR.
De belangrijkste communicatiekanalen zijn onze website, sociale media, het magazine de Vogelvrije Fietser,
de Fietsflits voor actieve leden en de landelijke nieuwsbrieven voor leden. Ook de lokale afdelingen van de
Fietsersbond zijn belangrijke communicatiekanalen. De input die we via de afdelingen van leden en fietsers
krijgen, gebruikt de Fietsersbond om beleid te bepalen en de impact op straat te vergroten. De beide
publiekscampagnes, Gemeenteraadsverkiezingen en het Fietsende Schoolkind, zijn goede voorbeelden van
onze vernieuwde manier van communiceren.
Verder volgen we de branche en vakwereld en adviseren we fietsers en industrie over ontwikkelingen in de
maatschappij en mobiliteit. Ook blijven we ons sterker maken voor betere fietsproducten door de industrie. De
Fietsersbond krijgt steeds meer collega’s die deze testen ook uitvoeren, denk aan de consumentenbond of
ANWB. Onze testen moeten daarom onderscheidend zijn (dat wil zeggen producten die nieuw of innovatief
zijn), interessant zijn voor jongere doelgroepen en waarbij de test kan leiden tot kwaliteitsverbetering van het
fietsproduct of dienst.

Contentmarketing gaat niet over wat je te verkopen hebt, maar over wat je te vertellen hebt. Met de juiste content geven
we onze doelgroep inzicht in de waarde(n) van de Fietsersbond vóórdat er sprake hoeft te zijn van een klantrelatie. Maar
ook onze leden hebben voordeel aan content die ze helpt onze diensten beter te begrijpen of benutten.
2
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Projecten die vallen onder het Programma Communicatie
Impact maatschappij

Vergoten van de impact van de Fietsersbond op straat.

Projectcode en naam

330 Crossmedia

Doel

Content die is afgestemd op de informatieheboefte van de diverse doelgroepen en
stakeholders waarmee zij beter, gezonder, veiliger en met meer plezier kunnen
fietsen en betere fietsproducten kunnen maken.
Gestructureerde en geïntegreerde communicatie(middelen) afgestemd op
relevante doelgroepen.

Resultaat



Website bereik van minstens 1,5 miljoen;



Aantal fans op Facebook groeit met 30% naar minstens 22.000 en het bereik
van posts neemt met 20% toe. De afdelingen op Facebook zien een stijging van
10% onder de fans.



Aantal fans op Instagram groeit naar minstens 2.000;



Aantal Twitter volgers groeit met 10% naar 6.600;



Verschijning eerste digitale nummer van de VVF (testversie);



Contentkalender voor 2018.

Projectcode en naam

320 Consumentenvoorlichting

Doel

De Fietsersbond onderzoekt de kwaliteit van (nieuwe) fietsproducten en
vertegenwoordigt de belangen van fietsers bij de fietsindustrie.

Resultaat



Minimaal 4 onafhankelijke gepubliceerde consumententests die van waarde
zijn voor de dagelijkse fietser en die de kwaliteit van fietsproducten kan
verbeteren. 2 tests zijn gericht op de jongere doelgroep en 1 test is gericht op
het verbeteren van het product.

Projectcode en naam

300 Communicatie, Marketing en Ledenmanagement (incl. 300A)

Doel

Het binden van belangstellenden, leden en vrijwilligers aan de Fietsersbond en het
vergroten van de naamsbekendheid van de Fietsersbond.

Resultaat



Behoud van de 34.500 leden;



Naamsbekendheid stijgt met twee punten in de charibarometer;



Aantal geregistreerde belangstellenden stijgt met 15%, uitstroom leden is
minder dan 10%;



Aantal mediaberichten stijgt met 15%.
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Programma Verenigingsmanagement

De verenigingsorganisatie is het hart van de Fietsersbond. In de vereniging komen de 34.000 leden, meer
dan 1650 vrijwilligers en het landelijk bureau samen. Het programma Verenigingsorganisatie richt zich op het
versterken en vergroten van de veerkracht van het (aantal) vrijwilligers, het delen van informatie en de
ontwikkeling van de verenigingsorganisatie. Het vernieuwen van de verenigingsdemocratie is al ingezet en in
2018 komen we met concrete voorstellen voor dit traject.
In 2018 gaat de Fietsersbond verder met nieuwe typen vrijwilligers een goede plaats te bieden. Steeds vaker
willen mensen bepaalde kennis of vaardigheden inzetten voor de Fietsersbond. Het landelijk bureau zorgt voor
een goede plaatsing van deze vrijwilligers en voor het werven ervan. We streven naar een (lichte) groei van het
aantal actieve vrijwilligers en nieuwe leden. We zoeken actief naar verjonging en meer diversiteit in gender en
achtergrond. Om dat te kunnen bereiken, is het belangrijk aan te sluiten bij de behoeften van deze
doelgroepen.
Onze vrijwilligers spannen zich op lokaal niveau gezamenlijk in voor fietsstimulering, voor een beter
fietsklimaat en voor betere zichtbaarheid van de bond. Om dit werk goed te kunnen doen, is
informatievoorziening en scholing vanuit het landelijk bureau van groot belang. Binnen het programma
Verenigingsmanagement begeleidt de Fietsersbond de vrijwilligers. Dit doen we onder andere door middel
van:


Fietsersbond Academie, inclusief het inzetten van de MOOC voor nieuwe vrijwilligers;



Vrijwilligersnet en het Schakeltje;



Proactieve aanpak (extra begeleiding afdelingen);



2 (landelijke) campagnes;



Het organiseren van bestuursvergaderingen, werkgroepen en het Ledenraad/congres.

Ondersteuning van de vrijwilligers in de afdelingen blijft een belangrijke rol voor het team vrijwilligers. Dit
doen we door het effectief inzetten van de nieuwsbrief voor vrijwilligers van de Fietsersbond met als doel het
delen van kennis en ervaring. In het werk binnen de afdelingen worden naast de vrijwilligers die zich inzetten
voor de lobby om infrastructuur te verbeteren ook de communicatie (Facebook en lokale nieuwsbrieven) en de
sociale kant, samen fietsen steeds belangrijker. We willen de samenwerking met MOOC continueren.
Daarnaast zijn er vrijwilligers rondom specifieke projecten, zoals Fietsen alle Jaren en de Fietsschool, die met
het Schakeltje, het vrijwilligersnet en de academieavonden betrokken worden bij de Fietsersbond. De mensen
van team vrijwilligers gaan stapsgewijs ook de begeleiding van deze vrijwilligers doen zodat we op één plek in
de organisatie alle ervaringen en kennis over vrijwilligers bundelen.
Sinds kort is een jonger bestuurslid van de Fietsersbond speciaal verantwoordelijk voor de doelgroep jongeren.
Het team vrijwilligers gaat een activiteit ondersteunen die vooral onder een jongere doelgroep de
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naamsbekendheid van de Fietsersbond en de deelname aan vrijwilligerswerk moet vergroten. Vervolgens
willen we uit de betrokken jongeren een jongerenbeweging van de Fietsersbond oprichten.
Samen met afdelingen experimenteren we in 2018 met het organiseren van fietscafé’s (bijvoorbeeld in Zwolle,
Den Bosch en Rotterdam) die naast informatie-uitwisseling een gezellige avond met fietsers oplevert.
Onder de Fietsersbond Academie vallen de activiteiten waarin kennis wordt uitgewisseld met en onder
vrijwilligers van de fietsersbond. In 2018 maken we de omslag naar digitale publicatie van informatie waardoor
de uitwisseling minder gebonden is aan tijd en plaats en zodat de interactie met de leden toeneemt.
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Projecten die vallen onder het Programma Verenigingsmanagement
Impact maatschappij

Een actieve achterban van de Fietsersbond die op het vlak van
Beleidsbeinvloeding, fietsstimulering en leefbare steden actief is.

Projectcode en naam

201 Vrijwilligersmanagement

Doel

Effectief lokaal activisme van de vrijwilligers.

Resultaat



20 actieve landelijke vrijwilligers en 150 nieuwe lokale vrijwilligers;



Daling van de leeftijd van vrijwilligers met twee jaar t.o.v. 2017;



Een actieve groep jongeren in de vereniging;



15% toename abonnees het Schakeltje, 10% toename bezoekers van
vrijwilligersnet;



Mogelijkheden voor het werven van een regionaal coördinator in Gelderland of
Noord-Brabant zijn onderzocht en zo mogelijk in een concreet verzoek
vertaald;



Eén fietscafé formule uitgewerkt en pilots op tenminste 4 plaatsen.

Projectcode en naam

200 Verenigingsorganisatie

Doel

Een levendige vereniging waar mensen graag lid van zijn en actief voor worden.

Resultaat



2 ledendagen en 6 bestuursvergaderingen;



Een werkplan waarin alle belangen van de doelgroepen worden behartigd;



Nieuwe statuten die laagdrempelige actieve betrokkenheid van leden bij het
werk van de Fietsersbond mogelijk maken en die recht doen aan een moderne
besluitvorming binnen een vereniging.

Projectcode en naam

212 Fondsen- en ledenwerving particulieren

Doel

Financiele dekking van onze activiteiten.

Resultaat



Hoogte contributie-inkomsten minstens gelijk aan 2017;



Uitzetten van een donatiecampagne(s);



De doelgroep voor nalatenschappen in het ledenbestand van de Fietsersbond
ontving informatie over nalaten aan de Fietsersbond;



Structurele verhoging jaarlijkse contributie-inkomsten m.i.v. 2019.

Projectcode en naam

210 Ledenwerving

Doel

Nieuwe geworven leden en behoud huidige leden.

Resultaat



Aantal leden en donateurs is gelijk of gegroeid t.o.v. 2017.
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Begroting vereniging

Uren en budget per programma en interne organisatie

ProjectKosten
% in
acquisitie Uren
code Project omschrijving
derden
201 Vrijwilligersmanagement
100%
1.975 €
80.000
502 Zuid-Holland
75%
287 €
9.000
510 Friesland
100%
936 €
33.500
511 Fietsen alle jaren Friesland
100%
50 €
47.500
600A Gemeenteraadsverkiezingen
100%
400 €
3.000
600C Beleidsbeinvloeding Lobby lokaal
100%
3.755 €
24.000
601 Fietsstadverkiezing 2018 en 2020
100%
270 €
12.500
Beleidsbeinvloeding
299 Nationale/Internationale beleidsbeinvloeding
100%
752 €
35.000
600B Fietsersbond lab
100%
280 €
5.000
600D Beleid algemeen
100%
885 €
15.000
6XX Subsidie I&W
100%
Verkeersgezondheid
297 Fietsende schoolkind
100%
200 €
43.000
415 Van 2 naar 3
100%
500 €
33.780
602B Fietsschool/Educatie
100%
350 €
15.000
602A Gezondheid
100%
400 €
11.000
Communicatie
300 Communicatie, Marketing en Ledenmanagement
100%
1.475 €
38.500
320 Consumentenvoorlichting
100%
705 €
4.000
330 Crossmedia
100%
2.280 € 120.000
Verenigingsmanagement 200 Verenigingsorganisatie
100%
760 €
30.000
210 Ledenwerving
100%
700 €
90.000
212 Fondsen- en ledenwerving particulieren
100%
340 €
80.000
Programma
Lokale lobby

Interne organisatie
Personeelskosten en improductieve uren
Resultaat 2018 € 5.012
*
**
***
****

Opbrengst
€
€
32.040
€
90.300
€
50.000
€
€
€
€
€
€
€ 581.767
€
50.000
€
52.161
€
€
€
€
4.000
€
€
€
€ 1.320.000

6.872 € 339.500 €
6.965 € 1.281.500 €

Risico/toe
lichting
****

*

**

*

175.524 ***

31.137 € 2.350.780 € 2.355.792

Op basis van schattingen
Donatieverzoek, weinig risico
Opbrengst is afhankelijk uitvoering uren binnen de stichting.
Budget is exclusief kosten die eventueel nog komen die gedekt dienen te worden uit de afdelingsreserve.
Projecten met projectcodes hoger dan 400 hebben een externe financiering.
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Geconsolideerde begroting (vereniging en stichting samen) 2018 conform geactualiseerde richtlijn 650
Begroting 2018

Begroting 2017

Realisatie 2016

Realisatie 2015

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving

0

1.436.000

0

1.345.330

Baten van particulieren

1.592.184

0

1.405.792

0

Baten van bedrijfsleven

40.000

0

32.770

0

Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden*
Baten van vermogensfondsen
Baten als tegenprestatie
Overige baten
Som van de baten

0

0

0

6

754.107

708.000

784.549

1.434.937

52.161

0

60.050

0

472.794

0

445.142

0

4.000

420.000

80.674

116.132

2.915.246

2.564.000

2.808.977

2.896.405

1.191.375

1.232.000

1.211.310

1.341.586

708.824

471.000

780.152

725.696

Lasten
Besteed aan de doelstelling*:
Belangenbehartiging
Consumentenvoorlichting
Diensten

429.475

363.000

242.271

189.441

2.329.674

2.066.000

2.233.733

2.256.723

Kosten eigen fondsenwerving

392.447

261.000

245.170

262.057

Kosten Beheer en administratie

183.134

223.000

174.376

630.071

2.905.255

2.550.000

2.653.278

3.148.851

9.991

0

155.699

0

0

0

1.523

0

9.991

0

157.222

0

Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo voor vennootschapsbelasting
Saldo vennootschapsbelasting
Saldo van baten en lasten**

0

0

8.324

0

9.991

14.000

148.898

-252.446

* In het werkplan is een specificatie van de uren en budget per project opgenomen, met een toelichting.
** Het begrote positieve resultaat zal ten gunste komen aan het vrij besteedbaar vermogen.
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KPI’s 2018

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. Onze KPI’s voor 2020 zijn te vinden in bijlage 2.
1.

Belangenbehartiging:
a.

Het aandeel fiets in de stedelijke modal split is in 2018 (licht) gestegen. De krimp in de
landelijke gebieden is (bijna) tot stilstand gebracht.

b.

We geven in 2018 minimaal 500 adviezen lokaal waarvan 50% wordt overgenomen.

c.

De Fietsersbond zijn verdere stappen gezet voor vertegenwoordiging in het
gezondheidsdomein.

2.

Consumenteninformatie:

a. Met onze digitale middelen* bereiken we in 2018 minimaal 1.500.000 mensen.
3.

Diensten:
a.

Er zijn minimaal 2 financieel gezonde programma’s in de stichting en een derde programma
is eind 2018 ontwikkeld zodat we er in 2019 mee aan de slag kunnen.

b.

De omzet van de stichting is, ten opzichte van de begroting 2016, met minimaal 15%
gegroeid.

4.

Organisatie en Financiën:
a.

De participatiegraad van leden is vergroot. In 2018 worden ledenraden en avonden voor
leden en vrijwilliger (grotendeels) life gestreamd en doen we minimaal 3 experimenten met
online besluitvorming en inbreng.

b.

We hebben 1.850 vrijwilligers. Eind 2018 is er een jongerenbeweging actief binnen de
Fietsersbond.

c.

De Fietsersbond heeft 5 vrienden van de Fietsersbond.

d.

De Fietsersbond heeft eind 2018 minimaal 34.000 leden en minimaal 1.000 donateurs onder
niet-leden.

e.

De vereniging is financieel gezond. De basisorganisatie van de Fietsersbond is voor 80% niet
afhankelijk van externe financiering.

f.

De verhouding tussen basisorganisatie en flexibele schil is minimaal 80%-20%.

* Onder digitale middelen verstaan wij in dit geval fietsersbond.nl en bijbehorende websites. Producten, zoals
de Fietsersbond Routeplanner, worden niet meegenomen in deze cijfers.
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Bijlage 1 Activiteiten Stichting Fietsersbond
Voor alle programma’s en projecten in de stichting geldt dat ze moeten bijdragen aan een van de
doelstellingen van de vereniging. Voor de uitvoering van een stichtingsproject is onder andere het volgende
van belang:


Visuele herkenbaarheid Fietsersbond;



Mogelijkheid landelijke opschaling;



Werving nieuwe vrijwilligers en leden;



Bijdrage aan de naamsbekendheid van de Fietsersbond.

Vrienden van de Fietsersbond
Sinds eind 2015 heeft de Fietsersbond Vrienden van de Fietsersbond, een structureel
samenwerkingsverband tussen de Fietsersbond en marktpartijen. De vrienden dragen ons werk een warm hart
toe en helpen gezamenlijke doelen te bereiken.

Projecten die vallen onder Vrienden van de Fietsersbond
Projectcode en naam

925 Vrienden van de Fietsersbond

Doel

Structurele samenwerkingsverbanden met relevante partijen uit de private en
semipublieke sector die gericht zijn op het bereiken van gezamenlijke doelen op
fietsgebied.

Resultaat



Twee nieuwe vrienden naast de drie bestaande;



Een jaarlijkse event voor vrienden.

Programma Verkeerseducatie en beweging
De Fietsschool neemt het belang van beweging als uitgangspunt voor de fietslessen met de gedachte: ‘Meer
fietservaring leidt tot een betere volksgezondheid en meer individuele fietsveiligheid’. Fietsen is leuk, gezond
en een goede beweging. Fietsen maakt mensen blij, je bent in de buitenlucht en voelt de wind door je haren.
Dat geldt voor recreatief fietsen, maar ook voor fietsritten naar school, kantoor of station. Mensen, jong en
oud, zullen door de associatie met bewegen sneller geneigd zijn mee te doen en zich aan te melden voor een
fietsles of cursus. En uiteindelijk leidt dat tot een hogere fietsparticipatie van alle doelgroepen.
De visie van de Fietsschool op verkeerseducatie is ‘veilig fietsen leer je vooral door het te doen’. De
fietsvaardigheid verbetert door vaker te fietsen. Op het moment dat het fietsen een automatisme wordt, is er
tijd en ruimte over om op gevaarlijke verkeerssituaties te letten. De Fietsersbond beoogt dat kinderen van
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jongs af aan dagelijks (naar school) fietsen en ziet het stimuleren van de oudere fietser en de ‘nog-niet’-fietser
met een migrantenachtergrond als belangrijke taak.
De Fietsschool werkt met regionale coördinatoren. Deze coördinatoren hebben binnen hun gebied de regie
over de Fietsschool en organiseren tevens regionale activiteiten voor team vrijwilligers. De Fietsschool wil
vanaf 2018 sterk vertegenwoordigd zijn op lokaal niveau met een coördinator in elke regio/provincie met
aansturing vanuit het landelijk bureau. Dat vergroot de impact van de fietslessen meer dan de eenmalige
fietslessen die we nu op een school of in een gemeente geven. We leggen daarbij waar mogelijk een relatie
tussen het werk van team vrijwilligers en de regionale coördinatoren van de fietsschool.
In 2018 wordt gewerkt aan een nieuwe benadering om de doelgroep senioren beter te bereiken. Doel is om
senioren fietsvaardig te houden, meer te laten bewegen en sociale inclusie te bevorderen. Zo start de
Fietsersbond lokaal fietsclubs (onderdeel van een innovatieve pilot) die wij ook begeleiden, al dan niet in
samenwerking met partners op het gebied van sport, verkeersveiligheid en gezondheid. Ook bij de andere
doelgroepen en projecten wordt de verbreding naar preventie en gezondheid steeds meer opgezocht.
In 2016 is Fietsen Alle Jaren gelanceerd. Met dit project worden mensen die niet meer zelf kunnen fietsen
gekoppeld aan bestuurders, vrijwilligers die hun tijd besteden aan het fietsen met mensen. Samen beleven de
deelnemers aan Fietsen Alle Jaren mooie momenten op de fiets. De een omdat men weer naar buiten komt en
de ander leert de historie van de stad kennen. Het is belangrijk in 2018 op zoek te gaan naar nieuwe
aanvullende financieringsbronnen voor het project en daarnaast staat het succesvol lanceren van het nieuwe
boekingssysteem tijdens het eerste half jaar van 2018 centraal. Het streven is verder om de komende drie jaar
met jaarlijks minimaal 20 riksja’s te groeien. Voor een succesvolle start in nieuwe gemeenten doen we
systematisch een beroep op de lokale afdelingen van de Fietsersbond. De afdelingen die mee doen, krijgen
desgewenst een rol als lokale incubator van Fietsen Alle Jaren. Dat houdt in dat zij in samenwerking met het
landelijke projectteam een bijeenkomst organiseren met potentiële lokale samenwerkingspartners (mogelijk
geïnteresseerde individuen, de gemeente, zorginstellingen e.d.). Hier liggen ook mogelijkheden om aan te
sluiten bij de vier fietscafe’s. Het streven is in 2018 minimaal 10 van zulke bijeenkomsten te houden, waarbij
wij een presentatie verzorgen en proberen een werkgroep te vormen die met steun vanuit de landelijke
Fietsersbond aan de slag gaat om een levensvatbaar initiatief van de grond te krijgen.
Eerder voerde de Fietsersbond de campagne Bike to Work, deze werd begin 2017 afgesloten. De campagne
riep werknemers én werkgevers op om vaker naar het werk te fietsen. Want fietsen naar je werk werkt. Je
bespaart geld, wordt fitter én je zorgt voor minder CO2-uitstoot. De European Cycling Federation heeft een
doorstart van CFE certificering voor Fietsvriendelijk bedrijf opgezet en heeft de partners van het Bike2Work
project gevraagd om daar in deel te nemen. De Fietsersbond sluit zich ook aan.
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Projecten die vallen onder het Programma Verkeerseducatie en beweging
Impact maatschappij

Een hogere fietsparticipatie van alle doelgroepen.

Projectcode en naam

902, 903, 904, 908, 921, 924 Fietsschool

Doel

Het verbeteren van de fietsvaardigheden, kennis, houding en bewust gedrag van
de doelgroepen kinderen, jongeren, senioren en nieuwe Nederlanders. Fietsen
moet een vast onderdeel van hun dagelijkse bewegingsactiviteit worden,
waardoor ze langer veiliger en plezieriger blijven fietsen op de verschillende
fietsen (variërend van loopfiets, kinderfiets, e-bike, driewielfiets).

Resultaat



De Fietsschool verzorgt in 2018 aan 6.000 leerlingen, 1.000 senioren en 500
nieuwe Nederlanders fietslessen. De deelnemers aan de fietslessen geven na
zes maanden aan dat ze meer zijn gaan fietsen dan wel dat ze zich beter
geëquipeerd voelen om veilig deel te nemen aan het verkeer.

Projectcode en naam

914 Fietsen alle jaren

Doel

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

Resultaat



Projectcode en naam

970 Bike2Work (vervolg)

Doel

Fietsers stimuleren om naar het werk te fietsen. Bedrijven werven om actief

Per jaar 20 nieuwe riksja’s in Nederland erbij.

fietsambasadeur te worden.
Resultaat



Meer fietsers die de fietsersbond kennen;



Na drie jaar doen 64 fietsambassadeurs mee;



Samen hebben zij meer dan 15 000 werknemers in dienst, die we bereiken via
de communicatie kanalen van de werkgever. Hiervan gebruikt 50% de fiets in
de woon-werk reis.

Programma Fietsnetwerk van Nederland
In 2018 gaan we weer verder met het verbeteren van de Routeplanner. De routeplanner voorziet fietsers van
routes naar hun bestemming en rondjes om te fietsen. Dit door te navigeren op een geheel door vrijwilligers
samengestelde kaart. In 2018 gaan we de samenwerking met Goudappel vormgeven (in 2017 verkend), de

speed-pedelec planner Gelderland lanceren en uitrollen en SPI-fiets light aanbieden.
We starten een nieuwsbrief voor Routeplannergebruikers met informatie van en over routes. De Routeplanner
is niet alleen een gewilde service voor fietsers, maar ook een manier om hen te binden aan de Fietsersbond en
hen over te halen lid of donateur te worden. De Routeplanner draagt uiteraard ook bij aan de verbetering van
het fietsklimaat.
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Dankzij onze vrijwilligers is de data in de Routeplanner van zeer goede kwaliteit. Naast de belangrijke functie
van routeplanner, krijgt de informatie achter de Routeplanner steeds meer relevantie: voor beleidsanalyses,
voor modellering van multimodale verkeersmodellen, voor veiligheidssystemen in auto’s en als basis voor
onderzoek naar het gebruik van het fietsnetwerk. Naast de kaart van het fietsnetwerk, is het ook interessant
om te weten hoe fietsers het netwerk gebruiken.

Projecten die vallen onder het Programma Fietsnetwerk van Nederland
Impact maatschappij

Veiliger en plezieriger fietsen voor alle doelgroepen.

Projectcode en naam

941 Fietsrouteplanner (incl. 942 Pedelecplanner Gelderland)

Doel

Fietsers adviseren over geschikte routes en overheden voorzien van data over
gebruik en kwaliteit van hun fietsnetwerk.

Resultaat

8.1



Verbeterde app-versie die blijft voldoen aan de wensen van de klant;



Planner specifiek voor speedpedelecrijders. Test in Gelderland;



Vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief.

Begroting Stichting

Uren en budget per programma en interne organisatie
ProjectKosten
% in
acquisitie Uren derden
code Project omschrijving
Programma Verkeerseducatie en beweging
902
Fietsschool Gelderland
903
GroenLicht in Groningen
904
Fietsschool Utrecht
908
Fietsschool losse lessen
914
Fietsen alle jaren
921
Fietsschool Friesland
921-I Fietsschool Friesland innovatie
924
Fietsschool Groningen scholen
965
Lovetoride
970
Bike2Work vervolg
Programma Fietsnetwerk

100%
100%
100%
100%
100%
80%
50%
100%
100%
100%

200
60
225
130
20
240
50
15
50
258

941
Fietsrouteplanner (FRP)
942
Pedelecplanner Gelderland
Samenwerkingsverbanden

100%
100%

560 €
31 €

100%
100%
100%
100%
100%

400
325
25
0
336
2.925

Opbrengst Risico/ toelichting

€ 25.000 € 38.550 Opbrengs t i s a fha nkel i jk va n de opkoms t. Nog kl ei ne onzekerhei d over de toezeggi ng.
€ 15.960 € 22.188
€ 35.000 € 58.000 Bij het niet halen van de dagen hebben we wel kosten gemaakt.
€
9.060 € 17.800 Bij het niet halen van de dagen hebben we wel kosten gemaakt.
€ 157.180 € 161.186 *deels dekking door erfenis (25K)
€ 41.600 € 76.000 Opbrengs t i s a fha nkel i jk va n de opkoms t. Nog onzekerhei d over de toezeggi ng.
€
4.750 € 10.250 Nog grote onzekerheid, wel kansrijk.
€
8.175 € 11.460 Periode t/m juli is toegezegd, voor najaar is nog in acquisitie.
€ 14.160 € 11.660 Er moeten nog meer opdrachtgevers aanhaken.
€ 36.880 € 37.000
36.600 €
12.610 €

900
925
934
926
927

Stichting Fietsersbond Algemeen
Vrienden van de Fietsersbond
Acquisitie VVF
Profileringscampagne
Investering ontwikkeling product
Totaal stichting

950

Inleen vereniging Fietsersbond
Totale lasten

€ 175.524
€ 729.999

Resultaat 2018 (voor belastingen)

€

62.800 *s cha tti ng, nog veel i n a cqui s i tie. 37K i nves teri ng voor a qui s i tie gedekt door erfeni s s en.
17.900

€
5.000 €
€
5.000 € 40.000 5 leden totaal, waarvan 4 betalen in 2018
€
7.500 € 10.000
€ 125.000 € 125.000 *dekking door toegezegde erfenissen
€ 15.000 € 35.184 *dekking door toegezegde erfenissen
€ 554.475 € 734.978

4.979

gemiddeld tarief
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Bijlage 2: KPI’s 2020
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. Ons eindstreven voor 2020 is als volgt.
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.

2.

b.

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

c.

De Fietsersbond is vertegenwoordigd in het gezondheidsdomein.

Consumenteninformatie:

a. Met onze digitale middelen* bereiken we in 2020 minimaal 3.000.000 mensen.
3.

Diensten:
a.

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

b.

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

4.

Organisatie en Financiën:
a.

De participatiegraad van leden is vergroot. Het aantal leden dat een bijdrage levert aan onze
besluitvorming is in 2020 minimaal 20%.

b.

We hebben 2.000 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. Producten, zoals
de Fietsersbond Routeplanner, worden niet meegenomen in deze cijfers.
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Bijlage 3: Inhoudelijke doelen en prioriteiten Tour de Force
In volgorde van belangrijkheid (onderdeel van het programma Beleidsbeïnvloeding):

·

Verder opbouwen van een structureel overleg rond actieve en duurzame mobiliteit met partners die
rond de gemeenteraadsverkiezingen bijeen zijn gekomen;

·

Samen met de projectleider verkeersgezondheid opbouwen van een netwerk en de lobby in de
gezondheids- en welzijnssector;

·

Vaart houden in de uitvoering van het bestuursakkoord fietsparkeren, samen met de
Fietsersbondafdelingen in de plaatsen waar de urgentie het grootst is;

·

Monitoren en met de medewerking van onze regionale contactpersonen meewerken aan de
uitvoering van de Routekaart fiets van Rijkswaterstaat;

·

Monitoren de maatregel snorfiets op de rijbaan in Amsterdam en eventuele vervolgstappen in de
richting van een afschaffing van de categorie snorfiets;

·

Leveren van een inhoudelijke inbreng voor de Provinciale-Statenverkiezingen van 2019;

·

Actief volgen van de ontwikkelingen rond de speed pedelec en het indien nodig doen van voorstellen
richting ministerie;

·

Opstellen van een specifieke agenda voor ProRail en het ministerie van VWS;

·

Input leveren voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en deelname aan de (werkgroepen van) het
Verkeersveiligheidsdiner; inzet op ISA in Europees verband en opzetten van een landelijke "coalition
of the willing".

·

Voorzetten van onze inbreng in het Landelijk Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer,
van onze inzet voor het meenemen van fietsen in de trein en voor het behoud van
spoorwegovergangen.

