Jaarverslag 2017 Coördina egroep Fietsersbond Regio Haarlem
De coördina egroep komt eens per kwartaal samen; zo ook het afgelopen jaar.
2017 hee in het teken gestaan van een aantal zaken:
• de perikelen van de lokale Fietsersbond met de gemeente Haarlem
• de reﬂec e op de SWOT-analyse die de landelijke Fietsersbond hee gemaakt ons handelen
• de ﬁnanciën en
• de “special” bij het thema sche deel van de ALV 2018 over snelﬁetsroutes
• De Haarlemmer Wielen
• het ledenaantal van de regio Haarlem
Ook hee de coördina egroep samen met de afdeling Heemstede de jaarlijkse ﬁetstocht in
september georganiseerd voor ac eve én nieuwe leden.
Onderstaand wordt één en ander toegelicht.
Juridische procedures
De perikelen met de gemeente Haarlem zijn in de eerste plaats een onderwerp voor de lokale afdeling. De
coördina ecommissie hee hier vanuit een reﬂec ef perspec ef de vinger aan de pols gehouden. Via de
coördina egroep zijn de kosten voor juridische bijstand bij een drietal procedures verzorgd. Dit betrof naast het
laantje van Alverna (samen met Wandelnet), het Kenaupark en Stephensonstraat. Hiervoor is in 2016/2017 € 1.332
betaald aan griﬃerechten en is er in 2017 door gewonnen zaken € 768 teruggevloeid in onze kas. De bijdrage van
Wandelnet was € 333.

De afdelingen onder de loep
De SWOT analyse die de landelijke Fietsersbond hee gemaakt in overleg met onze regio is de basis
geweest van gesprekken die de coördina ecommissie hee gevoerd met de lokale afdelingen. Het
eerste gesprek vond plaats met de afdeling Velsen; vervolgens Hillegom en Haarlem. De pogingen om
met Heemstede het gesprek te voeren zijn door verschillende redenen bij de lokale afdeling nog niet
geslaagd. De reac es van de afdelingen waar wij een gesprek mee gevoerd hebben waren posi ef op
dit ini a ef.
Financiën
Ten aanzien van de ﬁnanciën ging het niet zozeer over de inkomsten en uitgaven van onze regio, maar
over het voornemen én besluit van de landelijke koepel om de lokale “po?en” te centraliseren.
Aangezien wij zowel erg ac ef zijn, slim omgaan met ons geld en dus een ﬂinke som in kas hebben
wordt ons spaargeld gekort. Indien wij straks meer geld willen uitgeven dan wij hebben, moeten we
aanvulling/instemming vragen van het landelijk bureau.
Haarlemmer Wielen en Facebook
Haarlemmer Wielen is drie keer 3x verschenen, in fullcolour, onder redac e van Mieke van Rooij, Hans Booden en
Maurice Schipper.
De website wordt verzorgd door Gert Klijn en Mieke van Rooij. Zij verzorgen ook de twi?erberichten ( #FBHaarlem en
#FBmeldpuntHRLM) en Facebook.
Facebook-berichten van de FB is in 2017 heel veel meer bekeken dan in 2016, in totaal 26.500 keer. Het Kenaupark
was bijzonder in trek: 24.500 werd Facebook op dit dossier bekeken.

Themadeel ALV 2018
De ALV 2018 is bijzonder, omdat er een regionaal onderwerp erg actueel is, de regionale
snelﬁetsroutes. Samen met het gegeven dat in maart 2018 er gemeenteraadsverkiezingen zijn hee
dit geleid tot het ini a ef om meer aandacht dan anders aan het thema sche deel te besteden. De
verwach ng is dat het resultaat van de bijeenkomst een belangrijke s mulans kan geven om een
stevig en samenhangend programma te ontwikkelen samen met de overheden. Dit om op maal
gebruik te kunnen maken van de beschikbare Rijks- en regiomiddelen.
Ac eve ledenﬁetstocht
De jaarlijkse ﬁetstocht is in september 2017 georganiseerd samen met de lokale afdeling Heemstede.
Wij nodigden jaarlijks ook de leden van de Fietsersbond uit die in 2017 lid zijn geworden.
Het verslag hiervan staat in de Haarlemmer Wielen nummer 3.
Ledenaantal
Het ledenaantal is al jaren redelijk stabiel. Maar wel vola el, dwz er melden zich veel leden aan, maar
ook bijna evenveel af. In 2013 was ons ledenaantal het hoogst: 1332, in 2017 is dat aantal tov van
2016 gestegen van 1291 naar 1313.
Per 20-12-2017 staat het ledenaantal op 1313, 22 leden meer dan een jaar geleden. We behoren
daarmee tot de top5 van de afdelingen binnen de Fietsersbond.
Stand per afdeling:
2013

2014

2015

2016

2017

Bloemendaal
Velsen
Haarlem
Heemstede
Hillegom

160
138
795
152

159
136
804
150

160
149
830
153
40

156
149
805
146
35

159
148
814
152
40

Totaal

1245

1249

1332

1291

1313

Aantal opzeggingen 2017: 50; aanwas 2017: 72 leden
Haarlem, januari 2018

Namens de coördina ecommissie:
Kees Joustra
Gert Klijn (penningmeester)
René Rood
Ad Stavenuiter

