Concept-verslag bestuursvergadering
Fietsersbond afdeling Haagse regio
2 november 2017 bij Rob
Aanwezig: Koen Baart, Rob de Lugt, Jac Wolters,
Jetse Timmers (verslag) en Wil Bianchi. Afwezig:
Henk Hendriks, Wim Ruitenberg
1. Vaststelling agenda
Concept-agenda wordt zonder wijzigingen
vastgesteld.
2. Mededelingen en inkomende/uitgaande post
-

-

-

-

-

Overlijdensbericht Richard de Nijs, zoon
van ons lid Ben de Nijs. Namens de
afdeling heeft Wil een kaart gestuurd.
Ons lid Anne van Dijk is ernstig ziek.
“Den Haag Fietst”. Er is een aantal
exemplaren beschikbaar voor actieve
leden. Er zal per mail worden
geinventariseerd wie belangstelling heeft
(actie: Jetse)
Analyse verkiezingsprogramma’s Rijswijk
door FB Rijswijk. Deze zullen op de
website worden geplaatst (actie: Jetse)
Verslag van het gesprek met de gemeente
op 6-10 door FB Rijswijk
Conceptverslag FB L-V 25-7, 7-9 en 10-10
Conceptverslag FB Rijswijk 18-10
Mail afdeling Leiden dd 23-10 mbt de
speed-pedelec
Mails mevr v/d Berg en hr van Houten mbt
de afsluiting in één richting voor auto’s op
de Conradkade, alsmede een reactie van
Koen hierop. Het sluipverkeer is tijdelijk.
Aanmelding Karlijne Scholts voor de
werkgroep Nieuwe Media. Jetse zal dit
oppakken met Karlijne. Eea in afstemming
met Willem Miedema (ivm de Fietsflits)
en Thomas Hood (ivm de website).
Koen heeft zonder resultaat twee leden
benaderd voor een plek in het bestuur. Er
staat een oproep in de Fietsbel.
Mail van Daan Goedhart mbt enkele
knelpunten. Deze worden ingebracht in het
overleg met de gemeente.
Mail van Thomas Hood o.a. mbt enkele
infrastructurele issues. Ook deze worden
in het overleg met de gemeente ingebracht.
De opmerkingen mbt het bestuur worden
ter kennisgeving aangenomen.
Bijeenkomst Mobiliteitsagenda Den Haag
30-11. Een aantal bestuursleden geeft zich
hiervoor op.
Koen is aanwezig geweest bij Bike-talk
georganiseerd door D66

3. Verslag bestuursvergadering 6 september

Acties: Een aantal acties staan open. Zie
openstaande actiepunten.
4. Evaluatie Fietsbel
Ivm de afwezigheid van Wim wordt dit punt
doorgeschoven naar de volgende vergadering. Koen
zal in januari al kontakt opnemen met Wim over het
voorjaarsnummer (actie: Jetse)
5. Terugblik Haagse Fietsweek 7 t/m 13 oktober
We hebben aan diverse activiteiten deelgenomen:
- fietsfilm en debat in Pathe
- fietsconferentie
- fietstocht
- fiets-verwendag Biesieklette (met kraam)
Volgende keer agenderen we de evaluatie van de
gemeente. (actie: Jetse)
6. Stand van zaken Jaarplan 2018
In juni is besloten dat de jaarplan-activiteiten in
twee werkgroepen worden uitgevoerd, te weten:
1. De werkgroep Versterking LedenBetrokkenheid
2. De werkgroep Nieuwe Media
Geconstateerd werd dat het opstarten van deze
werkgroepen alleen kan als zich voldoende
vrijwilligers aanmelden. De oproep heeft een
deelnemer van buiten opgeleverd voor de
werkgroep Nieuwe Media, namelijk Karlijne
Scholts. Jetse heeft met haar besproken dat beiden
een concept Nieuwe Media-plan op zullen stellen
voor het bestuur. Vooraf zal dit worden afgestemd
met Thomas Hood en Willem Miedema. Voor de
andere werkgroep hebben zich nog geen leden
gemeld. (actie Jetse)
7. Gemeenteraadsverkiezingen 2017
Het LvM-beraad organiseert een
verkiezingsbijeenkomst waarin de politiek wat ons
betreft wordt uitgenodig te reageren op onze 7
speerpunten.
Wij gaan de verkiezingsprogramma’s doorlopen op
de fietsvoornemens:
Jetse: HSP en D66
Rob: GL en CU/SGP
Wil: PvdA en groep De MOS
Koen: CDA en VVD
Jac: Pv/dD en PVV
Koen verzamelt de verkiezingsprogramma’s (actie:
Koen resp. allen)
8. ALV 23 november
De agenda staat in de Fietsbel. De volgende
stukken moeten zsm beschikbaar komen:
 Begroting 2018/uitputting en prognose
2017. Jac doet een aantal suggesties voor
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2018: excursie met raadsleden na de
verkiezingen, bijeenkomst actieve
vrijwilligers in de nazomer (actie Rob)
Jaarplan 2018. Jetse zal Jac’s concept waar
nodig aanvullen. Hij neemt hierin Jac’s en
Wils suggesties mee (actie: Jetse)





Opstellen begroting 2018/raming 2017
(actie: Rob)
Aanvullen Jaarplan 2018 (actie Jetse)
Planning vergaderingen 2018 (actie:
Jetse)

Het thema van het discussie onderdeel na de pauze
is “fietspadgebruik”.
9. Fietsprojecten en werkgroep gemeentepolitiek
De lijst dd 20-9 wordt doorgenomen.
Op 7-11 is er een overleg met de gemeente. Op
basis van de lijst en de mails van Thomas en Daan
is er een lijst van te bespreken punten opgesteld.
Deze worden door Koen aan de gemeente gemaild.
10. Wat verder ter tafel komt
Jetse is bezig om de coordinatie van de bezorging
over te nemen van Willem Miedema.
Jetse heeft met Willem Miedema gesproken over
het archief. Koen meldt dat het geen zin heeft dit
archief over te dragen aan het Gemeentearchief.
Besloten wordt het oude archief op te ruimen.
Jetse zal een planning maken voor de
bestuursvergaderingen in 2018 en de twee ALV’s
(actie: Jetse)
De volgende vergadering is op donderdag
11-1-2018 bij Koen.
Openstaande actiepunten














Jetse zal het verslag van 6-9 op de website
laten zetten. (actie Jetse)
lokaties geautomatiseerde stallingen
doorgeven aan de gemeente (actie: Henk)
Eerste inhoud Facebook-pagina Haagse
Regio aanreiken aan Henk (actie: Jetse)
Wil levert een geactualiseerde lijst aan
mbt de werkgroep gemeentepolitiek
(actie: Wil)
Volgende keer agenderen we de Fietsweek
evaluatie van de gemeente en de november
Fietsbel. (actie: Jetse)
Analyse verkiezingsprogramma’s Rijswijk
door FB Rijswijk. Deze zullen op de
website worden geplaatst (actie: Jetse)
Er zal per mail worden geinventariseerd
wie belangstelling heeft (actie: Jetse)
Jetse heeft met haar besproken dat beiden
een concept Nieuwe Media plan op zullen
stellen voor het bestuur.
Koen verzamelt de
verkiezingsprogramma’s (actie: Koen
resp. allen)
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