
Motie ‘Mand – Missie in de juist volgorde’ 
(agendapunt 3, vraag 7) 
 
De ledenraad van de Fietsersbond in vergadering bijeen op 2 februari 2019, sprekende over 
Fietsvisie2040 en de missie van de Fietsersbond, 
 
Constaterende 
Dat het bestuur de volgende tekst als missie heeft vastgesteld: 
“De Fietsersbond wil fietsgeluk voor iedereen mogelijk maken, daarom zetten wij ons in voor een 
leefbaar, gezond en actief Nederland met een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur.” 
 
Overwegende  
De doelstellingen van de Fietsersbond (verenigingsstatuten Artikel 2, Doel): 
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 de 
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).  

 
En overwegende 
Dat wat de Fietsersbond is, en wat de Fietsersbond uniek maakt, namelijk dé verenging in Nederland 
die zich op allerlei manieren sterk maakt voor veilig en comfortabel fietsen; 
 
Dat mede door de handelingen van de Fietsersbond ook andere maatschappelijke doelen worden 
verwezenlijkt (milieudoelen, leefbaarheid, gezonde en actieve Nederlanders, fietsplezier), niet dat de 
Fietsersbond zelf in die zin direct handelingen verricht, maar dat die evident een gevolg zijn van onze 
inzet; 
 
Dat de Fietsersbond zich primair inzet voor de activiteit (fietsen), lobbyt voor alles wat daarvoor 
nodig is (voorrang, aandacht, geld, goede fietsvoorzieningen), en niet alleen voor één van de 
voorwaarden daarvoor (infrastructuur); 
 
Dat het fietsen centraal in onze missie hoort te staan; De passage “…leefbaar, gezond, actief…” strikt 
genomen niet nodig is, hoewel het ook geen kwaad kan te benadrukken dat fietsen bijdraagt aan het 
oplossen van maatschappelijke problemen; En geluk iets persoonlijks is; 
 
Dat de Commissie Toekomst op 5 november een korte missie adviseerde aan het bestuur (“De 
Fietsersbond bevordert een veilige en comfortabele infrastructuur voor fietsers.”) 
 
Besluit 
De missie van de Fietsersbond als volgt te formuleren: 
“De Fietsersbond zet zich in voor alles wat bijdraagt aan veilig en comfortabel fietsen en levert 
daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland” 
 
Of korter: 
“De Fietsersbond zet zich in voor alles wat bijdraagt aan veilig en comfortabel fietsen.” 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Afdeling Regio Haarlem, Jaap Moerman Afdeling Hengelo / Fb prov. Overijssel, Melis Jan Gilde 
Afdeling Amsterdam, Jan Pieter Nepveu Afdeling Haagse Regio, Frank Poppe 
Afdeling Groningen, Wim Borghols Afdeling Leiden, Mike Meelis 
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Advies van het Algemeen Bestuur aangaande Motie 10. ‘Mand - missie in de juiste volgorde’: Het bestuur ontraadt de 
motie en beide alternatieve varianten van de missie. 
 
Allereerst over het proces waarlangs de missie tot stand is gekomen, zoals beschreven staat in de memo 3b. 20190202 
Memo Fietsvisie 2040. In de tekst van de motie wordt gesteld dat de commissie Toekomst een korte missie aan het 
bestuurd adviseerde. In twee werksessies formuleerde de commissie echter een drietal varianten van een nieuwe 
missie voor de Fietsersbond. De drie varianten zijn aangevuld met een vierde variant die op initiatief van bestuurslid 
en lid van de commissie Toekomst, Joost Schrage en medewerkers van het Landelijk Bureau is ingebracht. 
Uitgangspunt voor de vier missies waren de diverse onderzoeken (zoals hierboven omschreven) en de 80% versie van 
de Fietsvisie2040. De commissie bracht een prioritering aan in de vier varianten en heeft deze meegegeven aan het 
Algemeen Bestuur. Het bestuur heeft in een zorgvuldige afweging en discussie op de Heidag op 1 december, waar ook 
de Fietsvisie op de agenda stond, de uiteindelijke missie geformuleerd die nu voorligt aan de Ledenraad. Geen 
compromis tussen vier varianten, maar een statement waarin alles waar de Fietsersbond voor staat samen wordt 
gebracht. 
 
Motivatie en uitleg voor ontrading van deze motie: 
Fietsgeluk is een persoonlijke ervaring. De een voelt fietsgeluk op het veilige en comfortabele fietspad, de ander op 
een hobbelig bospad in de natuur. Het bestuur van de Fietsersbond heeft de overtuiging dat iedereen fietsgeluk moet 
kunnen ervaren, ongeacht je leeftijd, je afkomst, je fysieke conditie of het type fiets waar je op fietst. 
Het bestuur kiest nadrukkelijk ook voor ‘fietsgeluk’ om de volgende redenen. Het bestuur ziet fietsgeluk als het hogere 
ambitieniveau van fietsplezier, een begrip dat de laatste jaren in diverse beleidsstukken en communicatiemiddelen al 
vaak is gebruikt. Het sluit in die zin aan bij het ambitieniveau van de Fietsvisie als geheel. Het bestuur kiest er ook 
nadrukkelijk voor emotie en functie in de missie samen te brengen. Emotie (fietsgeluk) raakt en inspireert meer dan 
functie (infrastructuur). De Fietsersbond staat voor de grote opgave aansluiting te vinden bij nieuwe en andere 
doelgroepen om relevant te blijven en voort te kunnen bestaan. Deze missie sluit daar beter bij aan. De Fietsersbond 
zet zich volgens het bestuur dan ook niet primair in voor de activiteit fietsen, maar voor de mens, de fietser. 
 
Een belangrijke voorwaarde voor fietsgeluk is een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Pleiten voor een goede 
infrastructuur blijft daarom een van de hoofdactiviteiten van de Fietsersbond. ‘Voor een leefbaar, gezond en actief 
Nederland’ geeft aan waarom fietsen belangrijk is voor mensen. Het sluit aan bij discussies in onze omgeving en bij 
onze activiteiten voor de Fietsrouteplanner, Fietsschool, Fietsen alle Jaren en de nieuwe insteek van de 
omgevingswet, waarbij fietsen vooral een goede plaats krijgt als het bijdraagt aan maatschappelijke doelen van de 
overheid. Zo vraagt de overheid maatschappelijke organisaties als de Fietsersbond ook expliciet activiteiten te 
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ontwikkelen die bijdragen aan die maatschappelijke doelen. Een voorbeeld: de Fietsersbond heeft samen met 
Wandelnet in het kader van het Preventieakkoord de opdracht gekregen een alliantie Werken in beweging op te 
richten die bewegen naar en op het werk moet gaan stimuleren. Dergelijke activiteiten zijn van groot belang om 
nieuwe groepen mensen bij het werk van de Fietsersbond te kunnen betrekken. De missie zoals die door het bestuur 
wordt voorgesteld is evenwichtig en omvat alle hierboven genoemde elementen. 
 
 
 
 


