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In de Koers2020 zijn een aantal gewenste doelstellingen opgenomen over onze verenigingsdemocratie. We willen die 

moderner maken zodat we meer type mensen aan kunnen trekken. Het bestuur vraagt aan de ledenraad om een 

commissie in te stellen die wil meedenken met de ontwikkeling van de voorstellen.  

 

Uit de Koers2020: 

 

Paragraaf 5.1 

De organisatie in de 21ste eeuw 

De vereniging Fietsersbond is toe aan een statutaire heroriëntatie. Met nieuwe technieken kunnen we onze leden veel 

meer directe invloed geven, een ontwikkeling die aansluit bij de huidige kritische houding van mensen bij het lid 

worden van een organisatie. Tevens willen we de betrokkenheid van onze leden zo vergroten. Naast het klassieke 

werk in onze lokale afdelingen willen steeds meer mensen projectmatig of thematisch aan de slag. De Fietsersbond 

richt in de komende jaren een aantal thematische en regionale adviesgroepen op waarin we vrijwilligers een plaats 

bieden, die niet binnen het afdelingskader aan de slag willen, of die naast dat kader ook andere dingen willen doen. 

Hierbij speelt communicatie ook een belangrijke rol. 

We willen samen met de lokale afdelingen onderzoeken hoe we de organisatorische last kunnen verminderen. Dit kan 

aan de ene kant door administratieve vernieuwingen maar bijvoorbeeld ook door het versterken van afdelingen door 

meer samenwerking of minder bestuurstaken. 

 

Belangrijke aandachtspunten in de periode 2015-2020 

Vernieuwing van de verenigingsdemocratie. We gaan kijken naar digitale besluitvorming, minder bestuurstaken voor 

afdelingen en een ledencongres in plaats van een ledenraad. 

 

Instellen van een maandelijkse ledennieuwsbrief op landelijk niveau 

 

Pilots met lokale en landelijke ledendemocratie 

 

Meer aandacht voor verenigingsactiviteiten op de website en in het ledenblad 

 

Instellen van 1 of meerdere adviesgroepen 

 

 

 

 

MEMO  

agendapunt 4b 

Aan: Ledenraad 

Van: AB 

CC:  

Betreft: Instellen Begeleidingscommissie Nieuwe Democratie 

Datum: 8 mei 2017 



Vraag aan de ledenraad: 

 Inventariseren welke punten de ledenraad belangrijk vindt om binnen het democratiseringsproces een plaats 

te geven. 

 Kan de ledenraad een commissie instellen bestaande uit maximaal 8 leden, die het bestuur kan begeleiden bij 

het uitwerken van concrete voorstellen voor een moderne democratie binnen de Fietsersbond? 

 Willen kandidaten voor de commissie zich voor 1 juni melden bij Saskia Kluit (s.kluit@fietsersbond.nl) zodat 

op de ledenraad een voorstel voor samenstelling voor deze commissie gedaan kan worden. Bij voorkeur is er 

een samenstelling die de diversiteit in de vereniging vertegenwoordigd: m.a.w. Grote en kleine afdelingen, uit 

landelijk en stedelijk gebied en een vertegenwoordigen vanuit verschillende leeftijdsgroepen. 

 

Toelichting: 

In de Koers 2020 heeft de Fietsersbond aangegeven een moderne vereniging te willen zijn. Op dit moment kent de 

Fietsersbond een getrapte democratie, met een ledenraad die wordt afgevaardigd via afdelingen.  

We willen komend jaar onderzoeken op welke wijze we de betrokkenheid van onze achterban kunnen vergroten en 

daaruit concrete voorstellen ontwikkelen voor moderne en democratischere werkwijzen binnen de Fietsersbond. We 

willen daarmee aansluiten bij de wensen van vrijwilligers, leden en potentiële leden.  

 

Het proces is als volgt: in 2017 doen we een leden- en vrijwilligersenquête en een enquête onder onze doelgroep om 

te achterhalen waar wensen leven. In een aantal bijeenkomsten willen we deze input met vrijwilligers en leden door 

vertalen naar een aantal concrete voorstellen. Deze kunnen gaan over een aangepaste opzet van de ledenraad, 

aanpassingen van het huishoudelijke reglement en in uiterste geval ook aanpassingen aan de statuten. De voorstellen 

worden in januari 2018 besproken en wanneer er voldoende draagvlak voor is, in juni 2018 vastgesteld.  

 

Een aantal aandachtspunten zijn al bekend: 

- We kunnen binnen onze vereniging geen formele besluitvorming organiseren via digitale middelen, of het nu 

gaat om het uitnodigen voor ledenbijeenkomsten, of input of verdergaande invloed van leden op besluiten 

die we nemen. Ook organiseren we nog veel via persoonlijk contact met vrijwilligers. Dat is belangrijk en 

laten we niet los maar via digitale middelen kunnen we de impact van onze interne discussies en 

kennisbijeenkomsten nog sterk vergroten. Denk aan het streamen van ledenraden, workshops, 

ledenbijeenkomsten etc. 

- Een steeds grotere groep vrijwilligers is niet vertegenwoordigd in de ledenraad: denk daarbij aan de 

vrijwilligers van Fietsen alle Jaren, Routeplanner vrijwilligers en de mensen van de Fietsschool. 

- Jongeren hebben nog geen goede plaats in de vereniging. Om jongeren te betrekken wordt aangeraden een 

jongerenorganisatie op te zetten en die op gestructureerde wijze te laten binden met de huidige vrijwilligers. 

- Leden hebben een beperkte betrokkenheid bij het werk van de Fietsersbond. Betrokkenheid is een 

belangrijke factor voor mensen om uiteindelijk als vrijwilliger actief te worden. Met de moderne digitale 

middelen kunnen we nog een wereld winnen aan betrokkenheid in onze huidige achterban.  

- We spreken namens 13,5 miljoen fietsers. Op dit moment is de relatie tussen fietsers op straat en ons werk 

nog te klein. In de nieuwe regels voor het CBF ( keurmerk voor de goede doelen) is impact voor je doelgroep 

een van de belangrijke graadmeters. Met digitale middelen kunnen we onze doelgroep meer betrekken bij 

ons werk. 

 

Bovenstaande lijst is niet compleet. We willen op de ledenraad graag horen welke onderwerpen aanspreken qua 

democratisering. In de zomermaanden zullen we zowel onder onze leden als onder de vrijwilligers gaan vragen 

waar mensen enthousiast van worden en behoefte aan hebben. We nemen daarbij ook groepen mensen mee die 

nu niet lid en of actief worden, omdat dat vaak ook veelzeggend is over waar winst te boeken is.  

In het najaar wil het bestuur samen met de commissie een aantal voorstellen ontwikkelen en die aan de 

ledenraad in januari ter bespreking voorleggen. In de loop van 2018 hopen we eventuele statutaire of andere 

formele aanpassingen uit te werken en vanaf 2019 uit te voeren.  
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