NOTULEN UNIERAAD 24 MEI 2014
Locatie
Tijdstip

Hotel Papendal
10.30 -12.30 uur

Presentielijst
Hoofdbestuur
Regio-afgevaardigden
Cluster-afgevaardigden
Reglementen Commissie
Commissie T&K
Tuchtcommissie
Uniebureau
Verenigingen
Afwezig met kennisgeving
Hoofdbestuur
Regio-afgevaardigden
Tucht Commissie
Commissie van Beroep
Erelid
Lid van Verdienste
Overig
Verenigingen
INFORMEREN
a. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
b. Mededelingen
 Onlangs hebben we ons 10.000e individuele lid mogen verwelkomen.
 Het NTFU bestuur heeft de code Goed Sport Bestuur ondertekend. Code Goed Sport Bestuur is
een overzicht van afspraken die een bestuur onderling maakt over dubbelfuncties,
vergoedingen, etc. NOC*NSF heeft als eis in de subsidievoorwaarden opgenomen dat elk
bestuur van een sportbond zich aan deze code moet conformeren. Dit kan echter op elk niveau,
dus ook op verenigingsniveau bij uw eigen club!
 We zijn nu ruim een jaar rond met de regiovergaderingen. De ontwikkelingen zijn zeer positief:
een goede opkomst bij de vergaderingen, er ontstaan goede samenwerkingsverbanden tussen
verenigingen en stichtingen en er zijn waardevolle discussies tijdens de vergadering.
 In 2016 bestaat de NTFU 60 jaar. De voorbereiding op het jubileum is in volle gang en we zullen
u in de loop van het jaar hier meer over berichten.
 Op 8 april hebben de NTFU, de KNHS en het Waterverbond de petitie Red de Buitenrit met
20.503 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamerleden. Met deze landelijke actie
eisen de mountainbikers, paardensporters en watersporters dat buitensporten in de natuur
mogelijk blijft en de infrastructuur voor de buitensport behouden blijft.
c. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.
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1. BESLUITEN, AFSPRAKEN EN PLANNING
a. Besluitenlijst Unieraad 23 november 2014.
Er zijn geen tekstuele suggesties binnengekomen.
Besluit: De besluitenlijst van 23 november 2014 wordt vastgesteld.
b. Jaarverslag en jaarcijfers 2013
Het jaarverslag wordt dit jaar in de vorm van een animatiefilm gepresenteerd en is via deze link
terug te vinden: https://www.youtube.com/watch?v=ohp545GL4uM. Deze animatie mag uiteraard
ook vertoond worden tijdens de regio-overleggen.
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers. In de media is onlangs gepubliceerd dat
80% van de sportbonden in Nederland te maken heeft met financiële problemen. De NTFU is dus
echt een uitzondering op dit moment. Dit is geen reden om achterover te leunen, maar een
attentiepunt. De NTFU is niet afhankelijk van subsidies en sponsoren. Mochten deze wegvallen, dan
is de continuïteit gewaarborgd. Dit uitgangspunt moeten we ook vasthouden.
De reserves, die we hebben opgebouwd, worden het komende jaar ingezet op het gebied van
informatica en automatisering.
Bij de vorige Unieraad is gevraagd of we onze financiële rapportage anders weer kunnen geven. De
penningmeester heeft dit overwogen, maar dit gaat niet gewijzigd worden. Hij geeft hiervoor twee
redenen aan: 1. Elke nieuwe rapportage roept weer andere vragen op, 2. Verandering kost veel
geld en veel tijd.
Vervolgens neemt de directeur van de NTFU het woord en licht de cijfers verder toe. Samengevat:
 We sluiten het boekjaar 2013 af met een positief resultaat.
 Het ledenaantal is in 2013 6,8% gestegen.
 Onze liquiditeitspositie is verbeterd.
 We zullen de komende jaren minder geld ontvangen uit subsidies. Door het gokken op internet
staat de Lotto-subsidie ter discussie. De NTFU is voor een belangrijk deel zelfvoorzienend en
dus niet afhankelijk van deze subsidies.
Een afgevaardigde vraagt wat het afbreukrisico is als de subsidie daadwerkelijk wegvalt? De
penningmeester antwoordt dat we dan naar de uitgaven gaan kijken.
De directeur geeft een korte toelichting op de post Verzekeringen. Opvallend is dat de kosten hoger
zijn dan de opbrengsten. Dit komt doordat het Hoofdbestuur heeft besloten om de verhoogde
assurantiebelasting in 2013 niet door te berekenen aan de verenigingen maar voor eigen rekening
te nemen. Vandaar de hogere kosten.
Een afgevaardigde heeft een tweetal vragen. Is er gekeken wat onze aanwezigheid bij evenementen
oplevert aan ledenwinst? De directeur antwoordt dat ons dit vooral naamsbekendheid oplevert en
niet direct ledenwinst.
Een afgevaardigde merkt op dat Fietssport Nederland nog op de winst- en verliesrekening staat. Hij
kan niet terugvinden waar dit geld na de opheffing is gebleven. De directeur antwoordt dat deze
opbrengst is verwerkt in het resultaat over 2013.
Een afgevaardigde vraagt of er is overwogen om de fietsverzekering uit te breiden met een
diefstaldekking? De directeur geeft aan dat dit elk jaar weer wordt aangekaart bij de verzekeraar.
Het risico voor de verzekeraar is echter hoog en daardoor zou de premie enorm gaan stijgen. We
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weten dat er erg veel vraag naar is en het blijft onderdeel van gesprek. Een afgevaardigde merkt
nog op dat er wél een vakantieverzekering is met diefstaldekking.
Een afgevaardigde vraagt waarvoor de bestemmingsreserve bedoeld is? De directeur antwoordt
dat de reserves toegevoegd worden aan communicatie, promotie en automatisering.
Is er ook een meerjarenprognose beschikbaar voor de afgevaardigden, vraagt de afgevaardigde. De
directeur antwoordt dat deze niet voor handen is. Dit is ook lastig; we weten niet wat de ledengroei
doet en wat de subsidies de komende jaren doen. We kunnen geen concrete cijfers geven.
De voorzitter vraagt de Unieraad of zij decharge verlenen aan het Hoofdbestuur en de
penningmeester in het bijzonder? De zaal applaudisseert ter instemming.
Besluit: de jaarcijfers en het jaarverslag 2013 worden goedgekeurd en daarmee wordt er decharge
verleend aan het Hoofdbestuur.
c. Tarieven 2015
Namens regio 6 stelt een afgevaardigde de vraag of de indexering standaard wordt aangehouden?
De directeur antwoordt dat we ooit hebben afgesproken om te indexeren. Dit is een structureel
besluit geweest, alles wordt elk jaar duurder. Als we gaan snijden in de indexering, slaan we onze
basis er onderuit en moeten we ergens anders gaan snijden.
Een afgevaardigde merkt op dat het goed is als de NTFU duidelijkheid aan de leden geeft waarom
we indexeren en wat er met dat geld wordt gedaan.
Besluit: met inachtneming van bovengenoemde opmerkingen worden de tarieven 2015 vastgesteld.
Verkiezingen Hoofdbestuur
I. De penningmeester is aftredend en herkiesbaar. Onder applaus gaat de Unieraad hier mee
akkoord.
II. De vice-voorzitter is aftredend en heeft zichzelf niet herkiesbaar gesteld. Hij wordt bedankt
voor zijn inzet in het Hoofdbestuur.
III. Door het aftreden van de vice-voorzitter wordt de secretaris vice-voorziter. Hij blijft tevens de
secretaris van het hoofdbestuur.
Met het vertrek van de vice-voorzitter is er een vacature ontstaan in het Hoofdbestuur. Deze
procedure loopt nu. Gezien de huidige samenstelling van het Hoofdbestuur gaat de voorkeur uit
naar een vrouwelijke kandidaat uit het westen van het land.
e. Benoemingen Tuchtcommissie en Commissie van Beroep
Het Hoofdbestuur draagt drie kandidaten voor als lid van de Tuchtcommissie. Voor de Commissie
van Beroep worden ook drie kandidaten voorgedragen.
Besluit: De Unieraad gaat akkoord met de benoeming van deze zes kandidaten.
f. Mutaties leden
De mutaties leden liggen voor aan de Unieraad. Een afgevaardigde heeft een opmerking een
aspirant-lid. Zij hebben geen leden, maar zijn wel een vereniging. Een afgevaardigde (de vereniging
maakt deel uit van zijn regio) heeft contact gehad met deze vereniging. Zij geven aan louter lid te
zijn geworden van de NTFU om hun toertocht op de kaart te zetten. Dit is uiteraard niet de
bedoeling en de NTFU zal passende maatregelen nemen.
Besluit: de Unieraad keurt de mutaties leden goed.
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2. RONDVRAAG
Een afgevaardigde heeft een opmerking over een tocht. Er zijn veel onveilige situaties ontstaan
tijdens deze tocht. De klacht wordt doorgespeeld naar de Commissie Tochten & Kwaliteit.
Een afgevaardigde vraagt of de kaarten die weg werden gegeven voor een tocht door de NTFU zijn
ingekocht of dat deze zijn geschonken door de organisatie deze zijn door de NTFU ingekocht om
eenmalig in te zetten voor ledenwerving.
De afgevaardigde vraagt ook of de kosten voor het halen en brengen van de NTFU-startboog
vergoed kunnen worden aan de vereniging? Afgesproken wordt dat dit wordt doorgerekend en
besproken in het Hoofdbestuur.
Een afgevaardigde vraagt hoe de uitlevering van de ledenpassen en kalenders in de andere regio’s
is verlopen  dit is middels een enquête landelijk geïnventariseerd; we komen hier bij u op terug.
Een afgevaardigde heeft namens een regio twee vragen ingediend die inmiddels ook schriftelijk
door het Uniebureau zijn beantwoord. Op verzoek van de afgevaardigde worden deze vragen en
antwoorden opgenomen in het verslag. Vraag 1: Sinds een aantal jaren is het beleid ten aanzien van
vergoedingen bij MTB tochten dat lokaal de vereniging en de natuurbeheerder hierover afspraken
maken. Bekend is dat er veel ‘wildgroei’ is, vaak wordt er een rekening gestuurd zonder specificatie.
Wat is wijsheid om onze verenigingen richtlijnen te geven bij deze problematiek  NTFU: De
landelijke afspraak met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten is in navolging van
supportfornature. Dit houdt in declarabele kosten van de vergunningverlener en een bijdrage
instandhouding terrein. Laatstgenoemde is meestal een afdracht per deelnemer (of een
overeengekomen vast bedrag) maar wordt soms ook ‘betaald’ met vrijwilligersuren. Met andere
grondeigenaren en terreinbeheerders zijn geen landelijke afspraken gemaakt.
We raden clubs aan om voorafgaand aan de toertocht de kosten met de vergunningverlener te
bespreken. Als er klachten zijn omtrent de vergunningsafhandeling of specificatie van de kosten bij
een van deze twee partijen, adviseren we om dit allereerst bij het regiohoofd / districtsmanager aan
te kaarten of hem/haar bijvoorbeeld uit te nodigen voor het regio-overleg. Lukt het dan nog niet om
tot een goede oplossing te komen, dan graag contact opnemen met het Uniebureau zodat we dit bij
de hoofdkantoren van Staatbosbeheer of Natuurmonumenten kunnen agenderen.
Vraag 2: Op welke termijn worden normen aangaande tijdsregistratie tijdens toertochten opgesteld
en worden deze ook opgenomen in het Wielersportreglement?  NTFU: Er wordt zo spoedig
mogelijk een werkgroep samengesteld die het totale Wielersportreglement cq kwaliteitssysteem
gaat door lichten. Hier wordt dan ook gekeken naar de nieuwe ontwikkelingen wat betreft de
tijdregistratie of snelheidselementen. Het streven is om met het nieuwe seizoen hiermee klaar te
zijn.
3. AFSLUITING
Om 12.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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