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Utrecht, 29 mei 2018 

 

Betreft: proces toekomst Fietsersbond 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

 

De ledenraadstukken van de Ledenraad van 3 februari bevatte een memo genaamd Toekomst Fietsersbond. Uit 

de reactie van diverse afdelingen blijkt dat de inhoud van deze memo onduidelijk is geformuleerd en dat 

daardoor onderling discussie is ontstaan over de bedoelingen van het bestuur ten aanzien van de 

doelstellingen van de vereniging. Het Algemeen Bestuur betreurt het dat deze verwarring is ontstaan. Temeer  

omdat de kern van de discussie lijkt te zijn dat het bestuur een vastgesteld idee heeft over de uitkomst van ons 

Toekomstproces en een eventuele statutenwijziging. 

 

Dat is niet het geval. We vinden het belangrijk om elke twijfel hierover weg te nemen, omdat we merken dat 
deze verwarring het open gesprek dat we graag met de leden willen hebben, afremt. Het Algemeen Bestuur is 
nooit van plan geweest in dit stadium van het toekomstproces besluiten te nemen over welk onderwerp dan 
ook. We hebben juist in willen zetten op een open en creatief denkproces over de toekomst van onze 
vereniging.   
 

De onduidelijkheid is waarschijnlijk ontstaan door een passage in de betreffende memo die gaat over het 
verbreden van het blikveld van de Fietsersbond en mogelijk het wijzigen van de statuten. De memo heeft doen 
lijken alsof het Algemeen Bestuur daarover al heeft besloten en de leden/afdelingen geen invloed meer 
hebben op een dergelijk besluit. We stellen hier heel duidelijk: Het bestuur heeft geen concrete voornemens 
om de inhoudelijke doelstellingen aan te passen of de statuten te wijzigen. We zijn de Fietsersbond en ook in 
de toekomst zal de focus van ons werk op de fiets blijven liggen. 
 

Zoals gezegd heeft het Algemeen Bestuur in de memo voorgesteld op een open en creatieve manier met elkaar 

in gesprek te gaan. Het onderwerp van gesprek is niet alleen de organisatorische vernieuwing van de vereniging 

maar ook de breedte van ons werkveld. Het gesprek wordt gefaciliteerd in twee trajecten: 

1. De organisatorische vernieuwing:  Dit traject behelsde onder andere de enquête onder leden en 

potentiele leden (2017), het Toekomst van de Fietsersbond spel op de Ledenraad van 3 februari en de 

negen FietsCafés (2018). Op basis hiervan stelt het Algemeen Bestuur na de Ledenraad 23 juni, samen 

met de commissie Toekomst, een voorstel op voor het vervolgtraject van de vernieuwing.  Op de 

ledenraad van 23 juni staat een workshop gepland waar de resultaten worden teruggekoppeld en 

besproken. 

2. Het ontwikkelen van een inhoudelijke visie (Visie 2040). Een grote groep vrijwilligers werkt momenteel 

aan de inhoudelijke Visie 2040 die de Ledenraad zal vaststellen in januari 2019 . Op de ledenraad van 



 

23 juni staat een workshop gepland waarin de eerste resultaten worden teruggekoppeld en 

besproken. 

 

Het kan zo zijn dat beide trajecten uiteindelijk argumenten opleveren om de statuten te willen aanpassen. 

Bijvoorbeeld omdat we de jongerenorganisatie een plaats willen geven in de vereniging, anders met stemrecht 

willen omgaan of de lidmaadschapsstructuur willen wijzigen. Of omdat we, op basis van de Visie2040, de 

doelstellingen die met ons werk samenhangen anders willen formuleren. Mocht dat zo zijn, dan is dat de 

uitkomst van een open proces in de vereniging en heeft de ledenraad altijd het laatste woord. Besluitvorming 

over organisatorische vernieuwing staat gepland voor de ledenraad van juni 2019. Eventuele aanpassingen van 

de statuten zullen vooraf vanzelfsprekend en grondig getoetst worden op onze juridische positie bij 

rechtszaken. Die mag door een eventuele wijziging niet verzwakken en dat is op de ledenraad in januari 2018 

door het bestuur dan ook toegezegd. 

 

Mochten jullie vragen hebben over het proces dat we doorlopen, de deur staat altijd open. Niet alle 

mailwisselingen over dit onderwerp hebben het bestuur bereikt, dus mocht je je gedachten alsnog willen 

delen: We horen echt graag wat er leeft en hoe jullie tegen de dingen aankijken. Mail dan naar 

meepraten@fietsersbond.nl.  

 

De ledenraad van 23 juni is natuurlijk ook een uitgelezen moment om persoonlijk van gedachten met elkaar te 

wisselen. We hopen dat veel van jullie de ledenraad komen bezoeken. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Franc Weerwind 

Voorzitter 
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