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Locatie
Tijdstip
Presentielijst
Hoofdbestuur
Regio-afgevaardigden
Cluster-afgevaardigde
Reglementen Commissie
Ereleden
Lid van Verdienste
Commissie T&K
Audax Commissie
Uniebureau
Notulist
Verenigingen
Afwezig met kennisgeving
Hoofdbestuur
Regio-afgevaardigden
Erelid
Lid van Verdienste
Overig
Verenigingen
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Hotel Papendal
10.00 – 12.30 uur

1. INFORMEREN
a. Opening
Iedereen wordt harte welkom geheten en er is een speciaal woord van welkom tot de
afgevaardigden. Een hoofdbestuurslid is verhinderd.
b. Mededelingen
 Zowel de Reglementencommissie als de Commissie Tochten & Kwaliteit zijn uitgebreid met een
nieuw lid.
 Per 1 juni is Bart van de Vossenberg in dienst gekomen als medewerker Sportontwikkeling. Per
1 juli is ook Annelies Martijn aangenomen. Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en
organisatie van onze opleidingen.
 Op 17, 19, 26 en 27 februari worden in respectievelijk Eindhoven, Arnhem, Assen en Alphen
aan de Rijn het Rondje Nederland georganiseerd.
 Het NTFU Congres wordt volgend jaar op 24 mei gehouden en wordt gekoppeld aan de
Unieraad.
 In 2015 start de Tour de France in Utrecht. De NTFU is uitgenodigd om mee te praten over de
invulling van het sportieve randprogramma. Iedereen wordt uitgenodigd om er over mee te
denken hoe de tourstart voor de NTFU en voor de regio/vereniging voor een impuls kan zorgen.
 Een tweedekamer lid heeft een motie ingediend om de Lottogelden voor de volle 100% in te
blijven zetten voor de sport. Hopelijk krijgt zij een meerderheid in de kamer.
c. Ingekomen stukken.
Er zijn vragen binnengekomen voor de rondvraag. Deze worden bij agendapunt 4 behandeld.
2. BESLUITEN, AFSPRAKEN EN PLANNING
a. Besluitenlijst Unieraad 27 mei 2013
Er zijn geen tekstuele suggesties binnengekomen.
Een afgevaardigde vraagt of de Stichting Fietssport Nederland is opgeheven. Dit is inderdaad het
geval.
Besluit: De besluitenlijst van 27 mei 2013 wordt vastgesteld.
b. Jaarplan & Begroting 2014
Het Hoofdbestuur krijgt een compliment dat de opbrengsten contributies/verzekeringen nu
gesplitst zijn. Een afgevaardigde ziet dat het budget voor verenigingsondersteuning gedaald is. Hij
kan dit niet rijmen met het feit dat één van onze speerpunten het vergroten van de
naamsbekendheid is. Hij komt tot de ontdekking dat hij deze opmerking terug moet nemen, omdat
dit wel strookt met grotere inzet op het onderwerp naamsbekendheid.
Besluit: met inachtneming van bovengenoemde opmerkingen wordt het jaarplan en begroting 2014
goedgekeurd
c. Tuchtreglement NTFU
Conform de Minimale Kwaliteitseisen van het NOC*NSF is het tuchtrecht omtrent Seksuele
Intimidatie ondergebracht bij het Instituut Sportrechtspaak. Voor overige tuchtzaken wordt in onze
statuten verwezen naar het Tuchtreglement van de NTFU.
Opmerking van een afgevaardigde: artikel 18.4 is niet helemaal duidelijk. De Reglementen
Commissie neemt de opmerking van hem mee, mocht het nodig zijn, wordt dit aangepast.
Er komt een opmerking dat er goed gekeken moet worden naar de scherpte van de tekst. Het
hoofdbestuur antwoordt dat zij,
met aandacht voor de opmerking, het voorliggende
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Tuchtreglement gaat hanteren. Mocht er toch onduidelijkheid ontstaan, dan wordt alsnog gekeken
naar de scherpte van de tekst.
Besluit: met inachtneming van bovengenoemde opmerkingen wordt het Tuchtreglement
aangenomen.
d. Mutaties leden
Een afgevaardigde vraagt of er bij de verenigingen/stichtingen die definitief lid worden van de
NTFU ook het regionummer vermeld kan worden? Antwoord: Dit is uiteraard mogelijk.
Een afgevaardigde zou graag zien dat verenigingsnummers worden omgenummerd naar de regionummers. Antwoord: Administratief is dit helaas niet mogelijk.
Een afgevaardigde vraagt aan welke voorwaarden een vereniging/stichting moet voldoen om het
definitief lidmaatschap te krijgen? Antwoord: Dit staat vermeldt in de statuten.
Besluit: De Unieraad keurt de mutaties leden goed.
3. VISIE
a. NTFU Bestuursacademy
Vanaf het voorjaar van 2013 werken we in 25 regio’s en 4 clusters met voor elke regio/cluster een
afgevaardigde. De functie van afgevaardigde is breder ingericht dan die van de districtsbestuurder.
Om de afgevaardigden hierbij te ondersteunen, is het idee ontstaan om een Bestuursacademy op
te richten. Het hoofdbestuur praat de aanwezigen hierover bij.
Een afgevaardigde vindt het een prachtige opzet, maar vraagt zich ook af of iedereen wel met de
zelfde ambities in dit project is gestapt. Het hoofdbestuur geeft aan dat de Bestuursacademy vooral
is bedoeld om onze afgevaardigden te voorzien van de benodigde vaardigheden, voortkomend uit
deze rol. De workshops van de academy zullen je meer zelfvertrouwen geven bij het uitoefenen
van de functie. Er wordt gevraagd of de kalendercoördinatoren op termijn ook bij de academy
betrokken worden?
Er wordt een tijdelijke werkgroep opgericht om de Bestuursacademy vorm te gaan geven en alle
gemaakte opmerkingen worden hierin meegenomen.
4. RONDVRAAG
Een regio heeft een aantal vragen ingediend. Vanuit de regio is er behoefte aan het organiseren van
koppelkoersen, tijdritten enz. Dit valt niet onder onze verzekering. Graag start de regio de discussie
over het opnemen van dit element in de verzekering. De directeur antwoordt dat deze behoefte
onlangs is voorgelegd aan onze verzekeraar en deze maakt de beweging welke wij zouden willen.
Hij geeft aan dat de wegenverkeerswet voor de verzekeraar heilig is.
Er volgt een discussie over het wel of niet moeten ambiëren van wedstrijdvormen binnen de NTFU.
Het hoofdbestuur wil de zaal nog meegeven we defensief kunnen blijven, maar we kunnen ook
gaan kijken naar de wensen van onze leden.
De tweede vraag betreft het kwaliteitssysteem van de NTFU. De verenigingen ervaren grote
verschillen in wat ze van de verschillende adviseurs te horen krijgen, terwijl een persoonlijke
mening toch geen rol zou mogen spelen. Het hoofdbestuur antwoordt dat het signaal wat wordt
afgegeven bekend is bij de Commissie Tochten & Kwaliteit en dat dit een punt van aandacht is.
Een verenigingsbestuurder ziet graag dat het bestuur “Realisatie huidig boekjaar” in de financiële
presentatie opneemt. Het hoofdbestuur gaat –desgevraagd- het verzoek verder oppakken.
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Een afgevaardigde vraagt of het verenigingspakket/klassiekerpakket ook in 2014 weer wordt
aangeboden en of de tarieven voor alle verenigingen dan gelijk zijn? Het Hoofdbestuur geeft aan
dat we het pakket voor een scherpe prijs aan zullen bieden in 2014.
Een aanwezige vraagt of het interessant is om de voortgangsrapportage welke het Hoofdbestuur
krijgt ook te delen met de afgevaardigden? Er wordt gekeken of en in welke vorm dit een optie is.
Na de rondvraag neemt de voorzitter het woord. Twee leden hebben aangegeven hun functie als
respectievelijk regio-afgevaardigde (districtsbestuurder) en lid van de Reglementencommissie neer
te leggen. Beide heren worden benoemd tot Lid van Verdienste. Een ander lid stopt als regioafgevaardigde (districtsbestuurder). Hij krijgt hiervoor de bronzen NTFU-speld.

5. AFSLUITING
Rond 12.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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