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Vraag aan de ledenraad: 

 Kan de ledenraad akkoord gaan met de benoeming van Wouter Wouters als Algemeen Bestuurslid met als

aandachtsgebieden Jongeren?

Toelichting: 

In de procedure voor het zoeken naar twee nieuwe jongeren bestuursleden van de Fietsersbond reageerde Wouter 

Wouters met een enthousiaste mail. Na een goed gesprek waarin zijn motivatie en visie op de ontwikkeling van (het) 

fietsen duidelijk werd, hebben we Wouter gevraagd of hij interesse zou hebben in een algemeen 

bestuurslidmaatschap van de Fietsersbond.  

Wouter brengt gedegen ervaring en kennis mee op het gebied van ontwerp en verkoop van producten voor de 

fietsbranche. Hij heeft een duidelijke visie op de groeimogelijkheden van de fietsbranche en het fietsen onder andere 

door de ontwikkeling van e-mobility. Niet onbelangrijk is ook zijn passie voor de fietswereld. Hij heeft daarnaast een 

groot (internationaal) netwerk in de fietsbranche opgebouwd.  

Omdat Wouter door zijn ervaring als ondernemer en ontwerper goed weet wat fietsers, en dan vooral ook de jongere 

fietsers willen, denken wij dat hij ons kan helpen bij het aanboren van een jongere en nieuwe groep donateurs, leden 

en betrokkenen bij de Fietsersbond. Hij wil zijn kennis en ervaring daar ook graag voor inzetten.  

In de bijlage aan deze memo vindt u het CV van Wouter. 
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Wouter Wouters 
Co Founder at U+ CREATIVE CONCEPTS | Co Founder at URBAN PROOF 

Co Founder 
February 2016 - Present 
URBAN PROOF is an Amsterdam based bicycle accessories brand. Our goal: to bring bike happiness! 
Check our website www.urbanproof.nl  

Co Founder 
January 2016 - Present 
Proud and excited to start this new challenge! U+ is a creative collective focused on creating distinctive 
retail concepts. More details will follow soon! 

Product Manager / Buyer at Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V. 
March 2015 - December 2015 (10 months) 

Category Manager at HEMA 
March 2014 - February 2015 (1 year) 
Household, DIY and home deco 

Senior Buyer at HEMA 
December 2012 - February 2014 (1 year 3 months) 
Buyer kitchen. kitchen utensils, kitchen storage, pots&pans, cleaning items, detergents. 

Senior Buyer at HEMA 
July 2011 - December 2012 (1 year 6 months) 
Bicycles, car accessories, sporting goods, seasonal outdoor (garden, camping). 

Buyer at HEMA 
March 2010 - July 2011 (1 year 5 months) 
Buyer bicycle's, car accessories, sporting goods, camping and garden (seasonal outdoor). 

buyer traineeship at HEMA 
December 2008 - March 2010 (1 year 4 months) 
Buyer for HEMA´s bicycle, car and sporting goods. 

purchasing assistant at HEMA 
February 2007 - November 2008 (1 year 10 months) 
DIY dep. Bulbs, bicycle´s, sporting 
goods. 

Education 
Avans University of Applied Sciences, 
2001 - 2006 


