
Verslag Algemene Ledenvergadering Fietsersbond Amsterdam (AALV) 

Datum: 8 juni 2016 

 

Aanwezig 

Ed Komen, Teeja Arissen, René Ambags, Jan Pieter Nepveu (vz), Frank de Smale, Saar Muller,  

Marcel van Kempen, Marieke de Lange, Florrie de Pater (notulen), Rob de Vogel, K. van Keimpema 

 

1. Welkom en agenda 

Jan Pieter opent de vergadering. Saar brengt extra stukken voor agendapunt 5 in. 

  

2. Ingekomen stukken 

Stukken voor agendapunt 5: twee moties. 

 

3. Verslag AALV 13 januari 2015 

Teeja vraagt of het bedrag dat bij het eigen vermogen staat, correct is: 46.000. Ja, is correct, maar daar 

moesten nog wat bedragen af. Het maximum dat we van landelijk mogen hebben is twee maal de 

afdracht, dus ongeveer 36.000. Als je daarboven zit gaat de afdracht omlaag.  

Marcel geeft aan dat hij heeft gezegd dat hij goede ideeen heeft, maar niet expliciet over het binnen 

halen van jongeren. Verder wordt het verslag wordt door de ALV goedgekeurd met dank aan Florrie. 

 

4.    Stand van zaken groepen 

In de stukken die voor de leden beschikbaar zijn gesteld, zijn korte verslagen opgenomen van de       

groepen over hun werk in 2016. 

 

Bestuur en kopgroep:  

We vinden dat de afdeling het goed gedaan heeft nadat de subsidie weg is gevallen. Het adviseren van 

de gemeente vergt veel tijd en aandacht. Als twee cruciale mensen uit de Knelpuntengroep zeggen dat 

ze het niet meer doen, houdt het op. We timmeren ook op een andere manier aan de weg, bv. bij 

activiteiten en in de pers. Maar het benaderen en spreken met ambtenaren blijft relatief heel efficient.  

Marcel geeft aan dat, als er vijf mensen van de harde kern stoppen, het helemaal op houdt. Jan Pieter 

antwoordt dat die rollen dan wel overgenomen kunnen worden door anderen. Het zwaar 

verkeersinhoudelijke werk van de KPG is moeilijker vervangbaar.  

 

Knelpuntengroep (KPG): stukje is door Marjolein geschreven die er nu niet is. Kans dat we geld 

van de gemeente krijgen is heel klein. Maar de deur staat nog steeds op een kiertje.  

 

Projektburo: Marcel vraagt of het projectbureau ook adviseert. Projectbureau is een aparte stichting 

die professioneel projecten doet, vaak in opdracht van de gemeente. Doel is om fietsen te 

bevorderen. 10% van inkomen wordt gespaard om dingen te betalen voor fietsers in Amsterdam, die 

anders niet gedaan zouden worden. Als de FB  betaald werk kan krijgen, is die stichting de vlag om 

het onder te doen. Fietswegbewijzering is een voorbeeld, doet Jan Pieter, of fietspanelen aan 

ingangen stad, wat Marieke heeft gedaan. In het stichtingsbestuur zitten Peter Janssen, Maarten de 

Keijzer, Saar Muller en Marnix Bruggeman. Het projectbureau is opgericht door FB landelijk en de 

bestuursleden zijn ook door landelijk goedgekeurd.  

 



RAR: volgend jaar wordt een nieuwe concessie uitgeschreven voor de regio ten zuiden van 

Amsterdam. Programma van Eisen is geschreven. Eén van de vragen is: concentratie in de gebieden 

waar veel reizigers zitten of verbreding naar regio’s waar minder mensen wonen, dus de haarvaten. 

Als er lijnen worden opgeheven, dan moet de fiets meer worden gebruikt en dus moeten wij pleiten 

voor goede fietsstallingen of rekken bij haltes. Dat doet Rene ook. 

 

Facebook: staat vooral in het teken van de snorscooter campagne. 

 

Scooters: nu gaan we proberen om de snorscooters als aparte categorie  op te heffen. Landelijk gaat 

ook wat meer die kant uit. Morgen, 9 juni, is er een overleg om een strategie daarvoor te bedenken oa 

met Wim Bot.  

 

Vrijwilligersactiviteiten: er zijn veel aanmeldingen gekomen, vooral door de brief die we hebben 

gestuurd. Landelijk heeft ook geholpen bij het werven van vrijwilligers. Advies was om 

vrijwilligersvacatures helemaal uit te schrijven en op de website te zetten. Dat is gebeurd en daar zijn 

jonge mensen op gekomen. Teeja heeft in haar eigen kring iemand die mogelijk penningmeester wil 

worden.  

 

25 juni is landelijk fietstocht bij Dordrecht 

12 juli ’s avonds jaarlijkse afdelingsfietstocht 

 

Oek: wat gaan we doen met de 100-ste OEK. Marieke en Marcel denken daar nu over na.   

 

Website en nieuwsbrief: gaan we naar kijken in de kopgroep. 

 

Amstelveen: niets verder te melden. 

 

4. Definitieve Jaarrekening en begroting 

Kascommissie heeft naar de jaarrekening gekeken en de jaarrekening akkoord bevonden.  

 

5. Landelijke ledenraad 

Ledenraad is vier keer per jaar. We mogen met vier mensen komen. Dat moet nu wel, omdat er 

belangrijke punten op de agenda staan voor Amsterdam. 

Wat zijn de punten: 

- Voorzitter Alexandra van Huffelen stopt ermee. Er is een nieuw profiel geschreven, dat wordt 

besproken in de ledenraad. Als we suggesties hebben voor een mogelijke voorzitter, dan laat 

het weten. Rene stelt Maarten van Poelgeest voor. Goed idee. 

- De laatste tijd wordt er door de FB aandacht gegeven aan e-bike en speed pedelec, lijkt wel op 

promoten. Jan Pieter heeft vragen voor de ledenraad gemaakt en vraagt het bestuur om vragen 

te beantwoorden en om het bij de volgende ledenraad te agenderen, zie motie: 

o Behartigen jullie ook de belangen van e-bikes? 

o Behartigen jullie ook de belangen van speed pedelecs? 

o Zo ja, wat krijgt prioriteit als er belangenconflicten zijn? 

Jan Pieter zal ook aangeven dat wij in Amsterdam andere prioriteiten hebben. Wij zijn tegen 

de speed pedelecs op fietspaden, e-bikes zijn OK, omdat e-bikes een fiets zijn met 

motoraandrijving die de ebike niet harder laat gaan dan 25 km per uur. 



- Onze financien zijn overgedragen naar landelijk, die administreert, maar wij beslissen wat we 

met het geld doen. Nu wil het landelijk bestuur zelf gaan beschikken over al het geld van de 

afdelingen. Als de afdelingen iets willen doen wat geld kost, kunnen ze dat aan landelijk 

vragen.  Reden voor deze centralisatie is dat het landelijk minder tijd kost. Maar voor een grote 

afdeling als Amsterdam is een buffer nodig en wij willen zelf verantwoordelijkheid hebben. 

Het Amsterdamse bestuur heeft een motie gemaakt, getekend door Haarlem en Utrecht, om het 

besluit te amenderen, zodanig dat afdelingen zelf hun budget houden als ze dat willen.  

Rene vindt het kwalijk dat wij zoveel geld oppotten. Daar is iedereen het mee eens, maar dat 

doet niets af aan de motie. 

We kunnen geld besteden aan ondersteuning bij de KPG en de website. Een discussie volgt 

over de website. Er is een technisch probleem bij de website die we nu hebben, maar Fred is 

hieraan gewend. Maar het zou beter zijn om de website onder te brengen bij landelijk. 

 

Wie gaat erheen? Jan Pieter, Saar, vragen Myriam en aan de KPG wie er kan. 

 

6. Rondvraag/WVTTK 

- Ed meldt dat er een fietsburgemeester komt. Er zijn twee leden van de FB die zich hebben 

aangemeld. Vraag: ondersteun ze. Bestuur heeft bepaald dat Marjolein onze 

voorkeurskandidaat is.  

- Er komt een nieuw initiatief: riksja’s voor ouderen 

- Fietsverlichtingsactie: de landelijke Fietsersbond heeft de ANWB gevraagd mee te doen. Ed 

vindt dat niet goed. Teeja onderschrijft dit vanuit haar ervaring van een paar jaar geleden toen 

de FB de actie samen met de BOVAG deed en helemaal werd weggemoffeld. Jan Pieter zal dit 

inbrengen in de ledenraad en ontraden om samen met de ANWB de verlichtingsactie te doen.  

- Situatie bij de Kruislaan vlakbij de Ringdijk is levensgevaarlijk. Daar is tweerichtingsfietspad 

onder het viaduct dat hoger ligt dan de weg. Komt in KPG van 9 juni. 
 

 

 


