Besluitenlijst Unieraad 1+ 2
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Notulen:

17 juni 2017
10.00 uur
Hotel Papendal
medewerker uniebureau

UNIERAADSVERGADERING (1)
De voorzitter opent de vergadering. Voor het vaststellen van de statutenwijziging moet 2/3 van de
stemmen aanwezig zijn. Dit quorum wordt vandaag niet gehaald. Conform artikel 20.4 en 20.5 van
onze statuten sluit de voorzitter de vergadering en opent hij Unieraadsvergadering (2).
UNIERAADSVERGADERING (2)
1a. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
1.b. Mededelingen
 Er is een aantal nieuwe gezichten in de zaal. Zij worden hartelijk welkom geheten.
 We staan stil bij het overlijden van twee vrijwilligers die erg veel hebben betekend voor de
NTFU. Er wordt een minuut stilte in acht genomen.
 Een lid van verdienste is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij krijgt applaus
van de zaal.
 Per 1 september treedt een nieuwe medewerkster in dienst bij de NTFU. Zij volgt de
bureaumanager op en zal zich verder met name gaan richten op de belangenbehartiging.
1.c. Ingekomen stukken
Er zijn twee brieven binnengekomen:
1. betreft kwaliteitssysteem toertochten;
2. betreft Holland Classic.
Deze vragen worden behandeld bij het jaarverslag en jaarplan.
2. BESLUITEN, AFSPRAKEN EN PLANNING
2.a Besluitenlijst Unieraadsvergadering 28 mei 2016
Er zijn geen tekstuele opmerkingen binnengekomen en daarmee wordt de besluitenlijst vastgesteld.
Een regio-afgevaardigde heeft een vraag: hij wil graag inzichtelijk hebben wat er gebeurt met de
afdracht van de verenigingsleden. De directeur legt uit dat € 15,75 rechtstreeks naar de verzekering
gaat. Het overige gedeelte van de afdracht komt ten goede aan alles wat wij realiseren volgens onze
jaarplannen. Op verzoek zet de diecteur dit ook nog voor hem op papier.
2.b. Jaarverslag en jaarcijfers 2016
De directeur geeft een toelichting op de jaarcijfers 2016. T.o.v. 2015 is onze liquiditeitspositie iets
gedaald. Dit komt vooral door uitgaven aan het jubileum en aan automatisering. Door een stijgend
aantal leden en door incidentele subsidies is er echter ook extra geld binnengekomen. Verder zijn de
organisatiekosten gestegen, dit komt doordat we groeien en er dus ook meer personeel komt.
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Een regio-afgevaardigde merkt op dat er volgens de cijfers ook inkomsten zijn vanuit het jubileum.
De directeur legt uit dat dit niet correct is. We hebben rond de 200k gereserveerd, maar dit is niet
verbruikt. Dit verschil komt ten goede aan het resultaat over 2016.
Een clusterafgevaardigde vraagt aan wat voor incidentele subsidies ze moet denken? De directeur
antwoordt dat we dit jaar bijvoorbeeld extra geld vanuit een instantie hebben gehad. De structurele
subsidies zijn veelal op basis van ledenaantallen.
Een regio-afgevaardigde heeft een vraag over de bestemmingsreserve: tijdens de unieraad van 2016
waarschuwde de toenmalig penningmeester niet te veel reserves op te bouwen. Uit de cijfers blijkt
nu dat de reserve groter is geworden. De directeur legt uit dat er 100k gereserveerd is voor de
(door)ontwikkeling van fietssport.nl. We houden zeker rekening met de waarschuwing van de
toenmalig penningmeestster, maar willen ook onze eigen broek op kunnen houden (niet afhankelijk
zijn van subsidies en sponsoren). Die grens houden we strak in de gaten.
Onder applaus gaat de Unieraad akkoord met de jaarcijfers 2016 en verleent het Hoofdbestuur
daarmee decharge.
De directeur loopt vervolgens met de vergadering door het jaarverslag 2016 heen aan de hand van
een aantal pijlers en nieuwe ontwikkelingen.
Sterke bondsorganisatie
Eén van onze aandachtspunten is een sterke bondsorganisatie. Vraag aan de unieraad hoe zij dit
zien? De afgevaardigden zijn positief. Een regio-afgevaardigde heeft nog wel een aandachtpunt.
Nieuwe verenigingen weten vaak niet goed wat ze precies hebben aan de NTFU en wat wij allemaal
doen. We nemen dit mee.
Veiligheid
Een clusterafgevaardigde vraagt bij het aandachtspunt veiligheid of wij nog hebben gekeken naar de
ervaringen bij de een tocht (zie notulen vorige Unieraad). De directeur antwoordt dat we
onderzoeken omtrent veiligheid graag met andere partijen oppakken. We zijn daar wel mee bezig ,
maar kunnen daar nog niet concreet op antwoorden. Een regio-afgevaardigde geeft aan dat hij een
aantal keer is benaderd door de pers die hem om zijn mening vroeg omtrent veiligheid. Het zou hem
helpen als onze visie en beleid hierop duidelijk op papier zou staan. Een medewerkster van het
uniebureau antwoordt dat we bezig zijn met een position paper waar precies dit in terug komt.
Kwaliteitssysteem
In 2016 hebben we een start gemaakt met de aanpassing van het kwaliteitssysteem. Een
medewerker van de NTFU licht het proces kort toe. Hij beantwoordt vervolgens de vraag hoe het
nieuwe kwaliteitssysteem is ontvangen. Hij zegt dat de verenigingen tevreden zijn en dat de
deelnemers, wanneer je ze aanschrijft, ook zeker bereid zijn om een beoordeling te geven. Een
regio-afgevaardigde vraagt of de beoordeling van de deelnemers ook overeenkomt met de
beoordeling van de kwaliteitsadviseurs? De medewerker antwoordt dat er nu 30 tochten het
keurmerk ‘extra goed geregeld’ hebben gekregen en dat deze tochten ook door de deelnemers goed
zijn beoordeeld. Bij dit punt zijn een aantal vragen binnengekomen van een regio-afgevaardigde
namens een regio:
Waarom is het sterrensysteem afgeschaft en vervangen door het NTFU Keurmerk?
Het sterrensysteem was een verouderd systeem. De eisen waren ingewikkeld en vaak niet objectief
te beantwoorden. Bovendien gaven organisaties en kwaliteitsadviseurs een aantal jaren geleden al
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aan dat ze het tijd vonden voor een moderner kwaliteitssysteem. Daarnaast worden reviews van
deelnemers belangrijker.
Is dit geen Unieraad besluit?
Nee, het hoofdbestuur heeft mandaat om dergelijk beleid te ontwikkelen en te laten uitvoeren.
Zijn hier extra kosten aan verbonden?
Het ontwikkelen van het nieuwe kwaliteitssysteem heeft vooral veel tijd gekost. De online
functionaliteit waardoor tochten beoordeeld kunnen worden was al ontwikkeld voor fietssport.nl en
is dan ook niet speciaal voor het kwaliteitssysteem ontwikkeld. Het nieuwe kwaliteitssysteem brengt
geen extra kosten met zich mee t.o.v. het oude systeem.
Fietssport.nl
We vervolgen de vergadering met een presentatie over fietssport.nl. Een medewerkster van het
Uniebureau neemt ons mee in de ontwikkelingen van dit platform. Een regio-afgevaardigde vraagt
zich af om het vrijgeven van routes niet van invloed is op de deelnemersaantallen van de tochten? De
medewerkster geeft aan dat de reden om een tocht te rijden vaak heel anders is. Je wilt dan ook de
beleving van die dag meepakken. Bovendien is het ook niet verplicht om de routes allemaal vrij te
geven en moeten mensen ook wel een account hebben om de route te kunnen downloaden. Een
regio-afgevaardigde ziet het ook juist als een mooie extra promotie voor een tocht.
Op dit moment ontwikkelen we een nieuwe functionaliteit voor verenigingen. Zij kunnen zich
middels een eigen pagina promoten op fietssport.nl. Een clusterafgevaardigde vraagt of dit alleen
geldt voor verenigingen van de NTFU of ook voor bijvoorbeeld kleine ‘what’s app-groepjes’. De
medewerkster antwoordt dat dit nu nog exclusief voor NTFU-verenigingen is, maar dat we niet
uitsluiten dat we dit in de toekomst breder gaan trekken.
Holland Classic
2016 Was ons jubileumjaar met het jubileumevenement de Holland Classic. In 2017 organiseerden
we de tweede editie van dit evenement. De projectleider geeft een presentatie over deze editie. Er
komt een discussie los over het evenement waar een aantal waardevolle punten uit voortkomen die
het uniebureau meeneemt in haar evaluatie (spreiding over twee dagen, de datum, de koppeling aan
de UCI worldcup, het tijdig bekend maken van de datum in 2018) Een regio-afgevaardigde geeft nog
aan dat zijn vereniging niets heeft aan de ervaringen die de NTFU opdoet met het organiseren van
een evenement. Zijn vereniging doet de organisatie met louter vrijwilligers en met een lager budget.
Dat is niet te vergelijken met een evenement als de Holland Classic.
Er is over dit punt een vraag binnengekomen van een regio-afgevaardigde, namens de verenigingen
in een regio:
De Holland Classic heeft als keerzijde dat de verenigingen die in dezelfde periode in de (ruime)
omgeving van Arnhem een tocht organiseren, concurrentie ondervinden. Door Arnhem als vaste
locatie te kiezen, zijn het ook steeds dezelfde verenigingen die belast worden. Wellicht kan de
NTFU aansluiten bij bestaande evenementen van de verenigingen zelf.
De probleemstelling wordt niet (h)erkend door de andere aanwezige afgevaardigden. De directeur
licht toe dat het hoofdbestuur heeft besloten om zich voor twee jaar (2017 en 2018) te binden aan
de UCI Worldcup BMX en daarmee ook aan de locatie Arnhem. Er is dus nog een contract tot en met
2018. Daarna gaan we evalueren en zullen we uiteraard ook de geluiden uit de regio daarin
meenemen.
Voorzitter vraagt of de unieraad akkoord gaat met het jaarverslag 2016?
Met applaus wordt het verslag goedgekeurd.
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2.c Jaarplan 2018
De directeur neemt het woord om het jaarplan 2018 toe te lichten. In 2018 zetten we de lijn voort
waar we in 2016/2017 zijn gestart, waarbij extra accenten liggen op belangenbehartiging en
ledenservice/verenigingsondersteuning. Directeur vraagt aan een hoofdbestuurder welke ambitie
van de NTFU haar het meeste aanspreekt. Ze antwoordt dat zij de aandacht voor de behoefte van de
individuele sporter belangrijk vindt. Daarmee wil ze zeker niet de verenigingen parkeren, we moeten
juist gaan kijken hoe de verenigingen deze individuele fietsers kan bedienen. Een hoofdbestuurder
vult aan dat we ook hard aan het imago van onze sport moeten blijven werken.
Een clusterafgevaardigde geeft aan dat zij steeds meer handbikers ziet bij tochten. Wij doen hier
niets mee, is het een optie voor de NTFU om hier meer aandacht aan te besteden? Het bestuur zegt
toe dit te onderzoeken. Een regio-afgevaardigde is het opgevallen dat we in het jaarplan weinig
concrete doelstellingen formuleren. De doelstellingen zijn niet meetbaar. De directeur geeft aan dat
we het jaarplan inderdaad wat globaler hebben neergezet, de concrete uitwerking ligt in de lijn die
we vanaf 2016 hebben ingezet. Het is voor ons best lastig om begin 2017 al concreet te plannen wat
we eind 2018 willen bereiken en op welke manier. De voorzitter zegt de regio-afgevaardigde toe dat
we deze opmerking meenemen in de evaluatie. Een regio-afgevaardigde wil als aandachtspunt voor
2018 meegeven het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid door verenigingen en het stimuleren van de
wieleracademie. Hij vraagt tenslotte nog of er gekeken kan worden naar een gedifferentieerd
lidmaatschap. Hij zal zijn suggestie uitwerken.
Met bovengenoemde aandachtspunten wordt het jaarplan 2018 unaniem vastgesteld.
2.d Tarieven 2018 en begroting 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen en dus worden de begroting en tarieven 2018 vastgesteld.
2.e. Mutaties leden
In de voorliggende mutaties leden zit een fout: bij ‘verlenen definitief lidmaatschap’ is een
vereniging ingedeeld in een verkeerde regio.
Met inachtneming van bovengenoemde opmerking worden de mutaties leden goedgekeurd.
2.f Aanpassing Statuten
De NTFU is aangesloten bij het ISR voor eventuele tuchtzaken rondom seksuele intimidatie. Een
aantal bepalingen in onze statuten moeten op last van het ISR aangepast worden.
De unieraad gaat akkoord met de voorliggende aanpassingen in de statuten.
2.g. Hoofdbestuursverkiezing
De voorzitter en secretaris zijn aftredend en herkiesbaar voor een derde termijn. Een lid van het
Hoofdbestuur is aftredend en herkiesbaar voor een tweede termijn.
Onder applaus gaat de unieraad akkoord met de herbenoeming van de drie hoofdbestuurders/
2.h. Benoeming Tuchtcommissie
Het hoofdbestuur draagt een persoon voor als lid van de Tuchtcommissie van de NTFU. Hij is al 23
jaar werkzaam als advocaat en een fietsliefhebber.
De unieraad gaat akkoord met de benoeming van het persoon in de tuchtcommissie
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3. RONDVRAAG
Een regio-afgevaardigde wil nog graag een opmerking maken over het imago van de wielersport. Hij
geeft aan dat het belangrijk is om constant te blijven reageren op zaken die gebeuren. En blijf ook
steeds je eigen succes weer benoemen. De voorzitter geeft aan dat het bestuur ook dit
aandachtspunt zal meenemen naar de bestuurstafel.
4. AFSLUITING
Om 12.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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