Notulen ALV 25 januari 2017
Aanwezig: Fred Redemeijer, Henk Vos, Myriam Corzilius, Tineke Hulsebosch, Saar Muller, Florrie de
Pater (voorzitter), Marjolein de Lange, Frans v.d. Woerd, Joost Schrage (bestuurslid landelijk), Cees
v.d. Berg, René Ambags (RAR), Jan Pieter Nepveu, Marieke de Lange, Teeja Arissen (verslag)
Afwezig met bericht: Ed Koomen, Jeroen Verhulst, Cor Roof, Hans Groen
Mededeling: Florrie is voorzitter van het bestuur van de Fietsersbond Amsterdam geworden. Jan
Pieter neemt de taak van penningmeester op zich. Hierna volgt een voorstelrondje.
Notulen 8 juni 2016
Bij punt 4 moeten de namen van de leden van de kascommissie toegevoegd worden.
N.a.v. website en nieuwsbrief: geconstateerd wordt dat dit nog niet is gebeurd. Zal opnieuw in de
kopgroep worden besproken. Wel is bekend dat we het format van de landelijke website gaan
volgen.
De notulen worden goedgekeurd.
Stand van zaken groepen
Bestuur en Kopgroep: er is een gesprek geweest tussen het landelijk en bestuursleden van
Amsterdam. Hierin heeft Saskia Kluit gemeld dat het landelijk er op tegen is dat vrijwilligers worden
betaald.
KPG: er is in een ‘razend tempo’ gewerkt: elke week advies aan de cvc. Met dank aan Jeroen en
Marjolein. Frans v.d. Woerd heeft zich een poos geleden aangesloten bij de KPG. Er wordt nu één
keer per maand vergaderd. De KPG wil meer gaan adviseren over eigen onderwerpen.
Projektburo: het buro is nu formeel helemaal losgekoppeld van de Fietsersbond. Het landelijk is een
eigen Projectbureau gestart. Samenwerking en wisselwerking tussen Projektburo en Fietsersbond
Amsterdam zal blijven bestaan. Het Projektburo heeft geen winstoogmerk. Eventuele ‘winst’ wordt
gebruikt om dingen uit te voeren waar geen of te weinig geld voor is, of het komt ten goede aan de
Fietsersbond.
Scooters: De oproep mee te doen aan de internetconsultatie over de AMvB is zeer succesvol
geweest. Er zijn zo'n 2000 reacties gekomen, waarvan ca 1100 met publiekelijke naamsvermelding en
900 zonder naamsvermelding. Op 12 januari was er de 'Kick-off' van SNOR (Snorfiets Op de Rijbaan).
Dit was een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst met voor- en tegenstanders van de
verplaatsing van de snorfiets. Wethouder Litjens leidde de bijeenkomst in. Er waren twee
verrassingen. VVN (Veilig Verkeer Nederland) maakte een standpuntverandering bekend: van tegen
was men nu vóór verplaatsing naar de rijbaan. En in de wandelgangen na afloop beweerde Robbert
Weijers van het ministerie van I&D dat Amsterdam al veel meer had kunnen doen aan het
snorfietsprobleem, bijv. door de snorfiets in Amsterdam te verbieden.
De scootergroep gaat zich beraden over het vervolg: herbezinning op doelen en activiteiten.
Social media: Myriam heeft de Facebookpagina's een beetje laten liggen, maar gaat er nu weer mee
aan de slag. Wij moeten meer aanleveren. Marjolein waarschuwt voor teveel berichten van
ongelukken. Zo worden mensen nog bang om te fietsen.
Politiek: aanvulling op de tekst in de Binnenband. Er is ook aandacht besteed aan de Van Wou, de
Eerste Oosterparkstraat (besluit komt 31 maart), Molenwerf en het Haarlemmermeercircuit
(verloren). Op het moment van vergaderen wordt de beslissing genomen over het amendement
betreffende de Vijfhoek (door ons voorbereid en door Florrie succesvol 'ondergebracht' bij politici).
Dit amendement heeft het gehaald blijkt later (T.A.).
Vrijwilligers: het idee van de Bike Safety Classes en een deel van de voorbereiding kwam van de
studente Lauren van Bosche uit Californië, die tijdens haar studiejaar in Amsterdam voor ons
vrijwilligerswerk heeft gedaan.
Werving nieuwe vrijwilligers: het landelijk bestuur is onlangs uitgebreid met een 19-jarige, de oudvoorzitter van LAKS (scholieren organisatie). Samen met hem wordt gekeken naar manieren om

jongeren te interesseren voor de Fietsersbond. Dit leidt wellicht ook voor Amsterdam tot aanwas van
jonge vrijwilligers.
Samenwerking met anderen: René heeft met de RAR twee dingen aangekaard. Als eerste gaat het
over de eerste gratis stallingsdag bij alle NS-stallingen. Er is een brief naar wethouder Litjens
gestuurd waarin hem wordt gevraagd dit ook uit te (laten) voeren. Ten tweede het verzoek de GVBhalte Buikslotermeerplein uit te rusten met een OV-fiets verhuur. Dat zou het eerste GVB -station zijn
met een dergelijke voorziening.
Voordracht nieuw bestuurslid en penningmeester
Het toetreden tot het bestuur van Teeja Arissen wordt aanvaard, evenals de benoeming van Jan
Pieter tot penningmeester.
Jaarrekening 2016 en Begroting 2017
Saar licht toe dat in de begroting geld is opgenomen voor de website )Fietsersbond Amsterdam) en
ook voor betaling voor inzet van leden, wat gevoelig ligt. Als er geld nodig is voor professionele flyers
e.d. of andere ideeën kom dan met voorstellen.
Kascommissie: Chris Vogelezang wil aanblijven, voor Peter Visser zoeken we een vervanger. Henk Vos
biedt zich aan. Jan Pieter gaat een afspraak maken.
Hierna wordt de begroting door ons goedgekeurd. Op de volgende ALV streven we ernaar het
financieel jaarverslag goed te keuren na controle van de kascommissie
Jaarverslag: het landelijk stelt prijs op een jaarverslag. Florrie biedt aan aan de hand van de
Binnenbandteksten een jaarverslag op te stellen.
Landelijke Ledenraad 4 februari 2017
Vanuit Amsterdam gaan René, Myriam, Saar en Florrie.
Er zijn drie belangrijke onderwerpen (Saar).
1. De Commissie Afdracht presenteert een nieuwe afdrachtregeling. Deze is in overleg met onze
afdeling opgesteld. Wij vinden hem goed.
2. Een tweede voorstel is een visiestuk over fietsen met elektrische ondersteuning. Ook hier is onze
inbreng in verwerkt. Belangrijk is het principe dat wanneer er sprake is van conflicterende belangen,
die van de gewone fiets voor gaan. Toch is er bezorgdheid. Het moet niet zo zijn dat alle aandacht (en
capaciteit van het landelijk) naar de elektrische fietsen gaat en dat de zaken die de gewone fiets
betreffen (zoals de problemen met de snorfietsen) ondergesneeuwd raken. Florrie zal hierover in Ede
tijdens de ledenraad een discussie starten.
Joost voorziet dat we binnenkort ook zullen moeten praten over de zelfrijdende auto.
3. Het voorstel lintjes uit te delen aan bijzonder actieve leden. Saar vindt dat niet alleen leden, die
voor het landelijk veel doen hiervoor in aanmerking komen, maar ook leden die alleen in de eigen
afdeling actief zijn. Saar zal dit inbrengen bij landelijk.
Hiermee komt een einde aan de ALV-onderwerpen
Als toegift op de ALV is er een inventarisatie van fietsknelpunten. Naar aanleiding hiervan:
- Myriam en Teeja gaan uitwerken hoe je op straat bij knelpunten een bericht kunt plaatsen
waarop de lezer kan zien hoe die er aan kan bijdragen het knelpunt opgelost te krijgen.
Marjolein stelt een lijstje voor van acties die mensen kunnen ondernemen. Dat kan ook via
de website verspreid worden. Na sluiten van de vergadering maakt Marjolein een opzet
daarvoor en geeft deze aan Myriam.
- In parken worden steeds vaker voor fietspaden de borden voor voetgangersgebieden
gebruikt, met onderbord 'fietsen toegestaan'. Is dit wenselijk? Marjolein: het is een methode
om met BOA's (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) te handhaven op het verbod voor
brom- en snorfietsers. BOA's zijn goedkoper dan politiemensen. Het bestuur gaat een
gesprek hierover met de gemeente voorbereiden

Rondvraag
- Cees gaat ideeën leveren voor een alternatieve opzet voor de zo-middag fietstochten.
- Henk: waarom stond de oproep voor een nieuw lid voor de kascommissie niet op de agenda?
Florrie: hebben we gemist, had er op gemoeten.
- Myriam: graag een leuke actie! Waarvan nota! Ideeën naar Myriam.

Actiepunten:
-

-

-

In kopgroep bespreken: website en nieuwsbrief
Myrjam gaat de facebookpagina's weer actief oppakken
Tekst binnenband wordt aangepast
Florrie gaat tekst verwerken tot een jaarverslag
Jan Pieter maakt afspraak met Henk Vos om hem te informeren over
kascommissie
Florrie zal in Ede tijdens de landelijke Ledenraad een discussie starten
over verdeling aandacht voor speed pedelecs/e-bikes en fietsers
Saar brengt bij landelijk in dat lintjes ook gegeven kunnen worden aan
mensen die zich heel lang en intensief hebben ingezet alleen op regionaal
niveau
Myriam en Teeja gaan uitwerken hoe je op straat bij knelpunten een bericht
kunt plaatsen waarop de lezer kan zien hoe die er aan kan bijdragen het
knelpunt opgelost te krijgen. Marjolein maakt ter plekke opzet actiepunten.
Het bestuur gaat een gesprek met de gemeente voorbereiden over fietspaden
die voetpaden worden met fiets als gast
Cees gaat ideeën leveren voor een alternatieve opzet voor de zo-middag
fietstochten
Myriam: graag een leuke actie! Waarvan nota! Ideeën naar Myriam.

