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Inleiding
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de VoetgangersVereniging Nederland. Het jaarverslag
heeft betrekking op slechts 4,5 maand, omdat de vereniging pas medio september werd
opgericht.
Oprichting en organisatie-inrichting
Op 10 september 2020 is de Voetgangersvereniging Nederland opgericht ten kantore van
notariaat Jabri in het bijzijn van de oprichter, Patty Muller en bestuursleden Michel de Groot
(penningmeester) en Linda Hegeraad (secretaris). De vereniging is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel.
Vervolgens is een conceptbeleidsplan opgesteld en met bestuursleden en eerste leden
besproken.
Zakelijke rekening
Er is goedkeuring aangevraagd voor een zakelijke rekening bij Triodos. Deze is inmiddels
verkregen.
Website
De vereniging heeft na oprichting opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een eerste
website. Deze wordt nu wordt onderhouden door de vereniging zelf.
Voor de website zijn hostkosten nodig en voorts zijn twee abonnementen genomen voor het
verkrijgen van legaal beeldmateriaal voor de site.
Social media en Nieuwsbrief
Er zijn voor verschillende social media accounts ingericht: Twitter, Instagram en facebook.
Met name is geïnvesteerd in Twitter. Per 1 januari had dit account inmiddels 62 volgers en er
worden 246 accounts gevolgd ten behoeve van het verkrijgen van content.
In december is de eerste Nieuwsbrief naar de leden gestuurd met en verslag van de stand
van zaken en een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering,
Wervingsmateriaal
Er is een logo ontworpen. En er is een format ontwikkeld voor Nieuwsbrieven. Voorts is een
basisfolder ontwikkeld en gedrukt in 100-voud ten behoeve van verspreiding op markten en
bij kleinere winkels. Voorts is er voor de actieve leden een pakket visitekaartjes gedrukt om
te verspreiden.
Werving leden
We hebben de barrière voor lidmaatschap zo klein mogelijk gehouden. Lidmaatschap is
gratis en mensen hoeven ook niet hun adresgegevens bekend te maken. Volstaan kan
worden met een mail met de mededeling dat men graag lid wil worden. Deze
privacygerichte aanpak bleek noodzakelijk voor sommige aspirant leden.
Corona verhindert om de beoogde activiteiten uit t voeren voor werving via verspreiding van
folders via midden en klein bedrijf en op markten. Niettemin zijn er nu al 102 leden. Na
Corona kan actief worden geworven met het daarvoor reeds beschikbare materiaal.

Regiovertegenwoordigers
De vereniging wil met regiovertegenwoordigers werken. Inmiddels zijn er 4
regiovertegenwoordigers. Wilma de Buck voor Utrecht, Hanife Bal voor de regio Rotterdam,
en Peter Wouterse en Berry den Brinker voor de regio Amsterdam. Het streven is om
tenminste voor alle grotere stedelijke regio’s een vertegenwoordigers te krijgen
Netwerkactiviteiten
Er is flink getrokken aan het opzetten van een netwerk van de vereniging. Zodat deze raakt
ingebed in het beleidscircuit dat zich bezig houdt met voetgangerskwesties.
Er heeft overleg plaatsgevonden met de volgende organisaties:
• De gemeente Rotterdam waar een gesprek is geweest met de wethouder en haar
ambtelijke ondersteuning. Er is een vervolgeafspraak gemaakt.
• De gemeente Amsterdam, waar nu op ambtelijk niveau contact is; een gesprek met
de wethouder
• De gemeente Utrecht, waar nu op ambtelijk niveau contact is
• Met de ANWB is een kennismakingsgesprek geweest
• Met Mens en Straat heeft overleg plaatsgevonden en zijn afspraken gemaakt voor
vervolgoverleg.
• Er is een overleg geweest met de Voetgangersbeweging
• Met de Wandelbond is een gesprek geweest om samenwerkingsopties te verkennen.
Beide zijden waren positief en er is een afspraak gemaakt voor vervolgoverleg
• Met Stichting Wandelnet. Gezamenlijk hebben VVN en Wandelnet een advies
uitgebracht over het Utrechtse mobiliteitsplan 2040. Ook hebben beide organisaties
samen en persbericht uitgebracht over de visie op dit mobiliteitsplan.
• Met Walk21 is gesproken en zijn afspraken gemaakt. De VVN zal als partner worden
vermeld op de nieuwe website van Walk21. En we hebben afgesproken dat de VVN
gaat kijken op welke manier het kan zorgen voor een beoordeling van de
gemeentelijke mobiliteitsplannen aan de Charter die walk21 heeft gemaakt.
• Er is contact gelegd met het initiatief Ruimte Voor Lopen.
• Er is een beleidsvisie uitgebracht aan het ministerie voor Infrastructuur en
Waterstaat over het concept Fietser-te-gast.

Eerste algemene ledenvergadering
Op 16 december is de eerste algemene ledenvergadering gehouden. Daarbij zijn twee
nieuwe bestuursleden benoemd: Peter Wouterse en Vera Steenhart.
Voorts is het Beleidsplan 20-21 goedgekeurd.

