NOTULEN UNIERAAD 6 JUNI 2015
Locatie:
Aanvang:

Papendal
10.30 uur

1. INFORMEREN
1.a.
Opening
De directeur van de NTFU heet iedereen van harte welkom. Er stonden twee vergadering
uitgeschreven, omdat wij er rekening mee hielden dat het benodigde quorum niet zou worden
behaald. Dit jaar is de opkomst zo hoog, dat het quorum wél behaald is. Een grote betrokkenheid,
wat een applaus oplevert van het Hoofdbestuur.
Tijdens de Unieraad van 22 november 2014 waren de voorzitter en de secretaris aftredend en
herkiesbaar in het Hoofdbestuur. Per abuis heeft deze herbenoeming niet plaatsgevonden. De
directeur vraagt met terugwerkende kracht aan de Unieraad of zij akkoord gaat met deze
herbenoeming. De Unieraad gaat hiermee akkoord en daarmee zijn beiden heren met
terugwerkende kracht voor drie jaar herkozen in het Hoofdbestuur van de NTFU.
Besluit: de Unieraad stemt in met de herbenoeming van de voorzitter en de secretaris in het
Hoofdbestuur van de NTFU.
1.b.
Mededelingen
 Op deze Unieraad kunnen we weer een aantal nieuwe regio-afgevaardigden verwelkomen: Van
harte welkom!
 In 2015 is er voor het eerst maar één Unieraad. In plaats van een tweede Unieraad nodigen wij
alle afgevaardigden van harte uit voor de ‘heidag’ op zaterdag 3 oktober. Op deze dag willen wij
samen met jullie nadenken over het meerjarenbeleidsplan 2017-2020.
 Een vrijwilliger heeft aangegeven te stoppen als voorzitter van de Commissie Tochten en
Kwaliteit. Wij zijn erg blij dat we u ook al een nieuwe voorzitter kunnen presenteren. Ook is er
een nieuw lid in de Commissie Tochten en Kwaliteit.
 Per 1 februari is een medewerker in dienst gekomen bij de NTFU als Webmaster en medewerker
ICT. Tevens komt er per 1 juli versterking op de ledenadministratie.
 In 2016 bestaat de NTFU 60 jaar. Het hele jaar staat in het teken van dit jubileum met als
hoogtepunt het NTFU Jubileumevenement op 10 en 11 september 2016.
 In februari van dit jaar zijn we gestart met de eendaagse cursus Wegkapitein. Een geweldig
succes! Inmiddels hebben we 10 instructeurs opgeleid die deze cursus mogen geven en op dit
moment zijn er nog 6 in opleiding. In het totaal zijn er vanaf februari 350 wegkapiteins opgeleid!
 De verspreiding van de NTFU Kalender gaat volgend jaar niet meer via distributiepunten. In 2016
krijgen al onze leden de NTFU Kalender toegestuurd samen met het eerste nummer van FSM.
 In de Unieraadstukken van dit jaar vindt u geen jaarplanning terug zoals voorgaande jaren wel
het geval was. Dit heeft er mee te maken dat we nog maar 1 Unieraad hebben en dat het nog te
vroeg is om al een jaarplanning te maken voor 2016.
 Per het nieuwe seizoen wordt de 30 km zone bij de organisatie van tochten afgeschaft.
Verenigingen moeten nu zelf hun routes gaan intekenen op onze site. Als gevolg hiervan is er ook
nog maar één kalendercoördinator.
 In 2016 passen we het lidmaatschapsjaar aan. Dit liep van maart tot maart en gaat nu lopen van
januari tot december. Ook de 1 april-regeling verandert. Deze wordt verschoven naar 31 januari.
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Er is voor de verenigingen in de nieuwe situatie geen mogelijkheid meer om daarna pasjes retour
te sturen en lidmaatschappen te crediteren. Tenslotte wordt het oktober-lidmaatschap een
september-lidmaatschap.
Een afgevaardigde vraagt zich af hoe het dan zit met de leden die zich na 31 januari afmelden? De
consequentie is dat die nog een jaar NTFU-afdracht moeten voldoen. Een genodigde geeft aan dat
leden zich vaak afmelden bij de jaarvergadering. Is het niet beter om de datum te verschuiven.? De
directeur geeft aan dat elke uiterste afmelddatum discutabel is. We gaan dit proberen, mocht het
niet werken dan kunnen we het altijd aanpassen. Wij denken dat dit gaat lopen, maar geef
knelpunten zeker aan ons door. De wijzigingen gaan we in een vroegtijdig stadium communiceren,
dus verenigingen kunnen zich vroegtijdig voorbereiden. Een afgevaardigde denkt dat het even
‘tussen de oren’ moet komen bij de verenigingen, dat komt zeker wel goed.
Een genodigde vraagt hoe de ledenpassen gedistribueerd gaan worden. De directeur antwoordt dat
dit nog wat studie behoeft. We komen daar in het najaar mee naar buiten.
Een afgevaardigde geeft aan dat niet alle leden behoefte hebben aan de papieren NTFU Kalender.
Kunnen leden aangeven de Kalender niet te willen ontvangen? De directeur antwoordt dat wij onze
tochten bij een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht willen brengen. Dat, samen met het
commerciële belang, maakt dat wij hebben besloten de Kalender naar alle leden te sturen.
Met betrekking tot het afschaffen van de 30 km zone vraagt een afgevaardigde of er bekend is
hoeveel verenigingen er problemen hebben met het afschaffen en of er onderzoek is gedaan? Een
uniebureau-medewerkster antwoordt dat de keuzes zijn gemaakt op basis van gesprekken in het
land. Een afgevaardigde vraagt of er een voorrangspositie is voor verenigingen die al lang tochten
organiseren? Het antwoordt luidt dat er geen onderscheid wordt gemaakt. Een genodigde merkt op
dat we willen bemiddelen, maar wanneer beide partijen de poot stijf houden, we niet kunnen
terugvallen op regels. De directeur geeft aan dat als in de praktijk blijkt dat dit niet werkt, we altijd
nog regels op kunnen stellen. Een afgevaardigde merkt nog op dat we ook in de regio-overleggen
kunnen bemiddelen. Een afgevaardigde pleit voor overleg tussen regio-afgevaardigden en
kalendercoördinator. De kalendercoördinator geeft aan dat hij ook altijd bereid is om een regiooverleg te bezoeken.
1.c.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
2. BESLUITEN, AFSPRAKEN EN PLANNINGEN
2.a.
Besluitenlijst Unieraad 22 november 2014
Een afgevaardigde mist in de besluitenlijst van 22 november 2014 haar opmerking dat er naast de
reeds door de NTFU ingezette provinciale lobby vanwege de komende provinciale verkiezingen, het
zinvol is om te communiceren over het belang van waterschappen en contact te zoeken met de
waterschappen. Dit omdat er in maart 2015 naast de provinciale verkiezingen ook waterschap
verkiezingen zijn. De toezegging wordt gedaan om deze opmerking toe te voegen aan de
besluitenlijst.
Een genodigde vraagt of er een dame vanuit het Hoofdbestuur plaatsneemt in de
jubileumcommissie. De voorzitter stelt dat dit tot op heden niet gelukt is.
Besluit: Met inachtneming van bovengenoemde opmerkingen wordt de besluitenlijst van 22
november 2014 door de Unieraad vastgesteld.
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2.b.
Jaarverslag en jaarcijfers 2014 / Jaarplan, tarieven en begroting 2016
We behandelen eerst het jaarverslag en de jaarcijfers 2014. Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Besluit: het jaarverslag en jaarcijfers 2014 worden door de Unieraad vastgesteld.
Vervolgens behandelen we het jaarplan en de begroting 2016. Een afgevaardigde vraagt waarom het
NK toerfietsen nog is opgenomen in de begroting ? De directeur antwoordt dat het NK in 2016 een
onderdeel wordt van het jubileumevenement.
Besluit: het jaarplan en de begroting 2016 worden door de Unieraad vastgesteld.
Tenslotte vraagt het Hoofdbestuur akkoord voor de tarieven 2016. Een afgevaardigde merkt op dat
het verzekeringsdeel tot 2018 is verlengd. Is er dan tot die periode geen ruimte meer tot
onderhandelen? De directeur antwoordt dat we constant in gesprek zijn met de verzekeraar over
aanpassingen van de polis. De NTFU is bijvoorbeeld onlangs met haar verzekeraar overeengekomen
om een deelvermogensverzekering toe te voegen aan de bestaande NTFU-basisverzekering. Dit is
voor toertochten die gedeeltelijk door Duitsland gaan. Verenigingen kunnen hiervoor op onze site
een certificaat downloaden. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht, een
uitbreiding van het pakket dus.
De voorzitter voegt hier nog aan toe dat we met diverse verzekeraars gesprekken hebben gevoerd,
maar geen enkele verzekeraar kan meer bieden dan onze huidige maatschappij.
Een afgevaardigde vraagt namens de regio met klem om serieuze aandacht voor een transparante
communicatie vanuit de verzekeraar/NTFU naar de leden/verenigingen (dit is recent in zijn regio niet
helemaal goed gegaan). Tevens vraagt hij of het niet goed zou zijn als de NTFU ook de expertise van
‘specialisten’ gebruikt in de onderhandelingen. In verenigingen uit zijn regio zijn een aantal van die
specialisten aanwezig.
Een afgevaardigde vraagt of de uitgebreide vermelding van tochten gratis is in de recreatieve- en
mountainbike kalender? Dit is niet het geval, in 2016 verdwijnen de uitgebreide vermeldingen uit
deze kalenders.
Besluit: de tarieven 2016 worden door de Unieraad vastgesteld.
2.c.
Wijziging Statuten
Een afgevaardigde vindt bij artikel 25.6 de term ‘fietssport’ te algemeen. In het verleden stond er dat
bij ontbinding en vereffening de resterende middelen ten goede komen aan de verenigingen.
De directeur legt uit dat dit juist de reden is van het aanpassen van dit artikel. Wanneer we stellen
dat de middelen ten goede komen aan de verenigingen krijgen we problemen met de belastingdienst
in verband met de vennootschapsbelasting.
Artikel 3: de afgevaardigde is in de veronderstelling dat ereleden en leden van verdiensten van
verenigingen ook vrijgesteld worden van NTFU-contributie. Dit is niet het geval. Alleen ereleden en
leden van verdiensten benoemt door de NTFU zijn vrijgesteld. In het verlengde daarvan vraagt een
genodigde of deze leden ook het verzekeringsdeel niet hoeven te betalen? Dit klopt inderdaad. Het
gaat daarbij uiteraard alleen om de basisverzekering.
Besluit: de Unieraad gaat akkoord met de voorliggende wijzigingen in de Statuten.
Concept notulen Unieraad 6 juni 2015

3

2.d.
Wijziging Tuchtreglement
Er zijn geen opmerkingen bij dit agendapunt.
Besluit: de Unieraad gaat akkoord met de voorliggende wijzigingen in het Tuchtreglement.
2.e.
Mutaties Leden
Er zijn geen opmerkingen bij dit agendapunt.
Besluit: de Unieraad gaat akkoord met de Mutaties Leden.
2.f.
Hoofdbestuursverkiezing
Een hoofdbestuurder is aftredend en herkiesbaar in het Hoofdbestuur. De Unieraad stemt hier
onder applaus mee in.
Een hoofdbestuurder is aftredend en heeft zich wegens drukke werkzaamheden niet herkiesbaar
gesteld. Zij heeft in de afgelopen periode de contacten met het Limburgse weer aangehaald en blijft
ook nog beschikbaar voor advies.
De penningsmeester van het Hoofdbestuur neemt kort het woord en kondigt aan dat hij bezig is aan
zijn laatste termijn en volgend jaar aftredend is. In de komende periode beraden we ons over een
opvolger.
Besluit: de Unieraad stemt in met de herbenoeming van een bestuurder in het Hoofdbestuur van de
NTFU.
2.g
Afscheid vrijwilligers
Een vrijwilliger stopt als voorzitter van de Commissie Tochten & Kwaliteit. Hij is vandaag niet
aanwezig, maar toch staat de voorzitter nog even kort stil bij zijn verdiensten voor de NTFU.
Twee genodigden stopten dit jaar na meer dan 25 jaar als districtsbestuurder/regio-afgevaardigde.
Beide heren worden door de voorzitter voorgedragen als Lid van Verdienste. De Unieraad stemt hier
onder luid applaus mee in.
Besluit: de Unieraad benoemt twee genodigden tot Lid van Verdienste.
3. RONDVRAAG
Het verbaast een genodigde dat er geen aandacht is besteed aan het overlijden van één van de
oprichters van de NTFU. Het Uniebureau vertelt dat er een In Memoriam op de site heeft gestaan en
dat een bestuurder en een ex-bestuurder namens de NTFU aanwezig waren bij de
crematieplechtigheid. De genodigde stelt dat hij verkeerd is ingelicht. Hierop neemt de voorzitter het
woord en wordt er een minuut stil in acht genomen.
De afgevaardigde vraagt waarom een aantal regio-overleggen al zijn gehouden voordat de
Unieraadstukken waren verstuurd? Dit wordt nagekeken. Het Uniebureau antwoordt dat
afgevaardigden soms bewust kiezen voor een datum vroeg in het jaar. Dit vanwege de kans op een
hogere opkomst vroeger in het jaar.
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Naschrift Uniebureau:
In de jaarplanning 2015 (gepubliceerd in de Unieraadstukken van 22 november 2014) staat dat de Unieraadstukkken op
donderdag 16 april 2015 worden verstuurd en dat de regio-overleggen –bij voorkeur- gepland moeten worden tussen 13
april en 29 mei. Het is aan de afgevaardigden wanneer zij vervolgens hun vergadering inplannen.

Een afgevaardigde vraagt of het niet meer publiceren van de sterritten ook speelt onder de
verenigingen in andere regio’s? Dit is niet het geval.
Een afgevaardigde vindt het een goed idee om te evalueren met de regio-afgevaardigden. Een
dergelijk bijeenkomst heeft in het voorjaar al plaatsgevonden, maar indien hier weer behoefte aan is
dan kan dit aangegeven worden bij het Uniebureau
Een afgevaardigde hoort dat er ontwikkelingen zijn over een samenwerking met een andere
wielerbond. Wat is hiervan waar? De voorzitter antwoordt dat we op uitvoerend niveau steeds meer
samenwerken. Daar waar we kunnen samenwerken, doen we dat zeker. Zoals bijvoorbeeld op het
gebied van opleidingen.
Een afgevaardigde vraagt of het binnen Scan & Go mogelijk is te scannen en betalen in één
handeling? We zijn hier wel mee bezig, maar introduceren dit pas als het helemaal goed loopt.
Een afgevaardigde komt kort terug op de beslissing om de 30 km zone af te schaffen. Zijn in de
voorafgaande gesprekken ook de Natuurbeheerders meegenomen? Dit is niet het geval. Sowieso
moeten verenigingen altijd melding maken bij de terreinbeheerders. Blijf ook met hen in gesprek is
ons advies. Hier op inhakend heeft een afgevaardigde nog een praktische vraag: vanaf wanneer
moeten de routes ingetekend gaan worden? Dit kan nu al, maar sowieso van september tot
november.
Een afgevaardigde vraagt of de NTFU ook zichtbaar is bij de start van de Tour de France? Het
Uniebureau antwoordt dat we aanwezig zijn bij Tour de Rotterdam en bij Tourversie Utrecht
(onderdeel van Le Grand Départ). Bij laatste staan we op elk wielrenshirt (15.000 stuks), we zijn
aanwezig met onze tent en onze boog wordt opgezet.
5. AFSLUITING
De voorzitter sluit rond 12.00 uur de vergadering.
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