
 

 

Algemene ledenvergadering Fietsersbond afdeling Utrecht 

Datum:  woensdag 18 mei 2016 
Locatie: Milieucentrum, Oudegracht 60 
Tijd:  20:00 uur 
 
Aanwezig: Peter van Bekkum (vrz.), Marjolein Terpstra (not.), Janine Hogendoorn (spreker), André de 
Vree, Theo Lieverse, Carien Haffmans, Bert Warmelink, Hans Donck, Moniek Stokvis, Theo van Soest, 
Pauline Baart, Loes Vegter, Maarten Laurs en Hanneke Bloemen  
 
Afwezig met kennisgeving: Ria Glas, Bas Hendriksen, Jos Coumans en Anton Jansen 
 
a. Huishoudelijk gedeelte (20:00 uur) 

1. Verslag ALV 20 mei 2015 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Jaarverslag 2015 
André neemt het jaar met ons door aan de hand van het jaarverslag dat dit jaar de vorm van 
een Prezi presentatie heeft.  Er zijn veel positieve reacties op deze nieuwe vorm. Maarten 
Laurs suggereert om de volgende keer ook ingesproken tekst bij de presentatie op te nemen. 
Theo van Soest pleit er voor om de contacten met kleine (eerder afgesplitste) afdelingen, 
zoals Nieuwegein, warm te houden. 
 

3. Financieel jaaroverzicht 2015 
Theo van Soest van de kascommissie merkt op dat het geen goede zaak is dat er veel geld in 
kas is. Er worden te weinig acties gevoerd. Moniek Stokvis vraagt of Nieuwegein bij het 
afsplitsen ook een deel van het geld in kas heeft meegekregen. Dit is niet het geval en is bij 
eerdere afsplitsingen ook nooit gebeurd. 
 
De vergadering stemt in met het advies van de kascommissie om het bestuur decharge te 
verlenen. 

 
4. Kascommissie voor het jaar 2016 

Voor 2015 bestond de kascommissie uit Pauline Baart en Theo van Soest. Het is gebruikelijk 
om leden van de kascommissie (in principe) om de twee jaar te wisselen. In 2016 zal een 
nieuwe penningmeester aantreden en wordt de administratie van de financiën overgedragen 
aan het Landelijk Buro. Vanwege al deze veranderingen stelt het bestuur voor om de 
kascommissie 2015 in zijn geheel te herbenoemen voor 2016. De vergadering stemt hiermee 
in.  
 



De overdracht van de financiële administratie aan het Landelijk Buro is aanleiding voor wat 
discussie. Ook na de overdracht blijft het waarschijnlijk nodig om een kascommissie te 
hebben, bijvoorbeeld om de doelmatigheid van de bestedingen na te gaan.    
 
(naschrift: tijdens de Ledenraad op 18 juni zal het Landelijk Bureau het voorstel doen om 
geen administratie meer bij te houden van de tegoeden per afdeling....) 
 

5. Verkiezing bestuur 
Twee leden van het bestuur stellen zich herkiesbaar. Dat zijn Peter van Bekkum, voorzitter en 
André de Vree, communicatie. Twee leden van het bestuur, Theo Lieverse, penningmeester 
en Marjolein Terpstra, vrijwilligerscoördinator, beëindigen hun bestuurslidmaatschap. 
Er zijn twee nieuwe kandidaat-bestuursleden: Carien Haffmans als vrijwilligerscoördinator en 
Anton Jansen als penningmeester. Alle bestuursleden worden per acclamatie gekozen. De 
positie van secretaris blijft vacant. 
 
Bert spreekt een dankwoord uit voor Theo Lieverse, die 10 jaar lang penningmeester en 
secretaris in het afdelingsbestuur is geweest. 
 

6. Rondvraag  
- Pauline Baart suggereert een actie “Op naar 5 miljoen leden” voor de Fietsersbond 
- Theo van Soest adviseert om na te denken over een nieuwe rol van de afdeling nu het 

gemeentebestuur fietsvriendelijk is. 
- Theo van Soest heeft een metalen model van een actiebakfiets te geef. Deze krijgt een 

mooi plekje op de vensterbank op het werk van de voorzitter.  
 

b. Presentatie (20:30 uur) 
Janine Hogendoorn van Ring-Ring® Houdt een presentatie over de Ring-Ring® app.  De app is in 
2011 ontwikkeld in de Amsterdamse nieuwbouwwijk IJburg, om bewoners te verleiden uit de 
auto op de fiets te stappen en daarmee ook hun boodschappen op IJburg te doen. Nu maakt de 
app een doorstart naar onder andere Utrecht. De thema’s waar op in wordt gespeeld zijn 
gezondheid en vitaliteit, openbare ruimte, mobiliteit en bereikbaarheid, duurzaam vervoer 
(milieu) en lokale economie. De ambitie is om Nederland in 10 jaar tijd het schoonste en 
gezondste land te maken.   

c. Borrel (uiterlijk  22:00 uur) 
En het bleef nog lang onrustig in het MCU.  


