NOTULEN UNIERAAD 22 NOVEMBER 2014
Locatie:
Aanvang:

Papendal
10.00 uur

1. INFORMEREN
1.a.
Opening
De vice-voorzitter opent de vergadering en vermeldt de afwezigheid van de voorzitteren twee
bestuursleden.
Er zijn twee ingelaste agendapunten: Hoofdbestuursverkiezing bij agendapunt 2.e. en het afscheid
van een afgevaardigde, dit wordt agendapunt 2.f.
1.b.
Mededelingen
 In 2015 staat er nog maar één Unieraad gepland (op 6 juni 2015). In het najaar willen we een
soort ‘hei-sessie’ voor de afgevaardigden houden, waar we aan de slag gaan met het strategisch
beleid voor de periode 2016-2020.
 De reglementen commissie is uitgebreid met twee juristen.
 Op het laatste regio-overleg van een regio heeft de afgevaardigde afscheid genomen. Er is een
nieuwe afgevaardigde benoemd.
 Op initiatief van de NTFU is ons Lid van Verdienste benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Hij kreeg deze onderscheiding onder andere voor zijn enorme verdienste voor de
wielersport in het algemeen en de NTFU in het bijzonder.
 Het NTFU Congres wordt ook volgend jaar weer gecombineerd met de Unieraad en zal gehouden
worden op zaterdag 6 juni 2015 op Papendal.
 In 2016 bestaat de NTFU 60 jaar. Er is een Raad van Advies samengesteld. Zij gaan een opdracht
formuleren voor een jubileumevenement in 2016 waarin iedereen binnen de achterban van de
NTFU zich herkent. Een afgevaardigde vraagt of deze werkgroep wellicht uitgebreid kan worden
met een vrouwelijke hoofdbestuurder?
 Vanuit het project ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ biedt de NTFU met succes de trajecten
Besturen met een Visie en Sportief Besturen aan. In 2014 hebben 37 verenigingen de workshop
Sportief Besturen gevolgd en 32 verenigingen hebben het traject Besturen met een Visie
afgerond.
 Daarnaast zijn we onlangs gestart met een nieuwe opleiding voor trainers die we samen met de
KNWU hebben ontwikkeld en nu ook gaan geven. Deze opleiding wordt aangeboden onder de
vlag van de ‘Wieleracademie’ en is bedoeld voor zelfstandige trainers binnen de vereniging,
oftewel niveau 3 trainers. Het is de bedoeling dat in de toekomst (naar verwachting 2016) alle
trainersopleidingen aangeboden worden i.s.m. de KNWU. De eerste reacties zijn overigens louter
positief.
 De regio-overleggen van dit najaar worden over het algemeen goed bezocht. 228 Verenigingen
en stichtingen bezochten in het najaar de overleggen, dat ligt nagenoeg gelijk aan het aantal in
het najaar van 2013.
1.c.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
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2. BESLUITEN, AFSPRAKEN EN PLANNINGEN
2.a.
Besluitenlijst Unieraad 24 mei 2014
Voorafgaand aan de vergadering is er één tekstuele suggestie binnengekomen: waterverbond moet
zijn watersportverbond. Dit wordt aangepast.
Vanuit de zaal zijn er een aantal inhoudelijke vragen over de besluitenlijst:
Een afgevaardigde vraagt wat er is gedaan met de klacht over een tocht? De vice-voorzitter
antwoordt dat de Commissie Tochten & Kwaliteit de volgende tocht van deze organisatie extra
streng heeft gecontroleerd en deze kwam zeer goed uit de bus. Ze hebben hiervoor zelfs twee
sterren gekregen. De organisatie heeft dus duidelijk lering getrokken uit de slechte beoordeling van
de eerdere tocht.
Vanuit een regio komt de vraag wanneer het besluit is genomen dat de tarieven elk jaar automatisch
worden geïndexeerd? De regio is van mening dat dit elk jaar opnieuw bekeken moet worden. De
penningmeester geeft aan dat deze indexering een uitgangspunt is van onze begroting. We doen dit
als gevolg van risico’s die we zien en om de continuïteit te behouden. Hij wil indien nodig een
toelichting komen geven op een volgend regio-overleg.
Naschrift Uniebureau:
Het hoofdbestuur heeft op de Unieraad van 22 mei 2001 een voorstel ingediend: ‘Tarieven 2002 en
volgende jaren’. Hierin staat onder andere het volgende met betrekking tot de indexering:
‘ Het bestuur stelt verder voor om in de jaren na 2002 alle tarieven, behalve die voor de advertenties
van verenigingen en stichtingen in FSM, te koppelen aan het consumenten prijsindexcijfer. Een
eventuele verhoging, na de contractperiode, van de verzekeringspremie wordt integraal
doorberekend in het tarief van de toerfietskaart.’
In de notulen van de Unieraad van 22 mei 2001 is vervolgens het volgende terug te lezen:
‘De voorzitter vraagt de aanwezige verenigingen naar hun stem over dit voorstel. Het voorstel
vaststellen notitie “Tarieven 2002 en volgende jaren” wordt aangenomen met 398 stemmen voor en
89 tegen’
Vanaf dat moment wordt er bij het vaststellen van de tarieven altijd de volgende passage
opgenomen in de tariefvoorstellen: ‘Conform eerder genomen besluiten worden bepaalde tarieven
verhoogd met het consumentenprijsindexcijfer’
Een afgevaardigde vraagt of de kosten voor het halen/brengen van de startboog vergoed worden?
Het hoofdbestuur heeft besloten deze kosten niet te vergoeden.
Een afgevaardigde geeft aan dat er in zijn regio erg veel problemen waren met de distributie van de
ledenpassen en de kalenders. Hij is benieuwd wat er uit de enquête is gekomen. De directeur van de
NTFU neemt het woord: uit de evaluatie bleek dat het merendeel van de verenigingen tevreden is
over de verspreiding, al wordt wél de voorkeur uitgesproken voor een andere manier van
verspreiden. Dit geluid nemen we zeker serieus, maar in 2015 hanteren we nog dezelfde wijze van
distributie. De afgevaardigde verzoekt om dan wel goed te kijken naar het distributiepunt van de
regio, want hier is erg veel fout gegaan.
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Naschrift Uniebureau:
Gezien het groot aantal klachten is besloten om voor de regio’s 10 en 23 (Rivierenland en Zuid-Oost
Brabant) een ander distributiepunt te gaan zoeken.
Besluit: Met inachtneming van bovengenoemde opmerking wordt de besluitenlijst van 24 mei 2014
goedgekeurd.
2.b.
Jaarplan & Begroting 2015
We behandelen eerst het jaarplan 2015. Een afgevaardigde laat weten het een zeer duidelijk en goed
stuk te vinden, hij complimenteert de opsteller van het plan.
Een afgevaardigde leest in de visie genoemd in het jaarplan dat we zoeken naar
samenwerkingsverbanden, valt daar al wat meer over te zeggen? De directeur van de NTFU
antwoordt dat we zoeken naar samenwerkingsverbanden met onder meer Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, de KNWU, provinciale sportraden en commerciële partijen (zoals bijvoorbeeld
Becel).
In het jaarplan wordt gepraat over ‘Resultaten’, een afgevaardigde vraagt hoe we deze resultaten
gaan bereiken en welke rol verenigingen daar in spelen? Een NTFU-medewerker geeft aan dat dit
één van de thema’s zou kunnen zijn op de bijeenkomst in het najaar. Verder staat op de agenda van
de regio-overleggen in het voorjaar de resultaten uit de wielersportmonitor. Hiermee kunnen
verenigingen concreet aan de slag.
Een bestuurder van een stichting vraagt wat de status is van de verankering van de wielersport in de
diverse partijprogramma’s? Een NTFU-medewerker geeft aan dat we de wielersport op de agenda
willen krijgen. We zullen niet in de verkiezingsprogramma’s worden opgenomen, maar willen wel
aandacht voor de wielersport. In Gelderland, Limburg en Noord-Brabant is dat al het geval.
Besluit: het jaarplan 2015 wordt door de Unieraad goedgekeurd.
Vervolgens vat de directeur van de NTFU kort de begroting voor 2015 samen. Over de ledengroei
heeft een afgevaardigde een vraag. Hij heeft het idee dat andere bonden creatiever omgaan met
hun ledenaantallen en zo meer uit de subsidiepot van het NOC*NSF halen. De directeur van de NTFU
geeft aan dat wij jaarlijks groeien met meer dan 6%, dit zijn echt harde leden. Daarmee zijn we de op
twee na hardst groeiende sportbond. Wij willen niet afhankelijk zijn van subsidies. Door een
financieel onafhankelijk beleid te voeren, dragen we zorg voor stabiliteit op de langere termijn.
De directeur van de NTFU vertelt vervolgens dat we het komende jaar investeren in content
marketing: vanuit de kracht van onze producten gaan we differentiëren en dit bij de juiste
doelgroep. In het kader hiervan starten we in 2016 met een groot automatiseringsproject op het
Uniebureau. Met het oog daarop gaan we ook een extra iemand benoemen op het Uniebureau .
Een afgevaardigde vindt dat we ons niet te afhankelijk op moeten stellen van de automatisering. De
penningmeester geeft aan dat de automatisering in eerste instantie is bedoeld om meer informatie
over onze leden te krijgen. Vervolgens wordt hierop het marketingbeleid uitgestippeld.
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Een afgevaardigde merkt dat er discussie is over individuele leden en verenigingsleden. Bijt dit
elkaar? En waarom is het verschil in lidmaatschapstarief maar zo klein? De directeur van de NTFU
geeft aan dat dit echt totaal verschillende leden zijn waartussen geen concurrentie optreedt. In 2014
stapten er 200 verenigingsleden over naar een individueel lidmaatschap, maar andersom was dit ook
het geval. Per saldo is het aantal dus in evenwicht. Een afgevaardigde haalt dit punt later ook nog
kort aan bij de rondvraag. Het Uniebureau werkt aan een notitie die met de afgevaardigden wordt
gedeeld. Zij kunnen dit vraagstuk dan beter uitleggen bij de verenigingen. De penningmeester voegt
toe dat wanneer we het aantal individuele leden extrapoleren, we de komende jaren goed moeten
kijken waar het kritische punt in aantal ligt.
Een lid van de Tuchtcommissie merkt op dat er een klein verlies is begroot op de post
‘Verzekeringen’. De directeur van de NTFU legt uit dat we onderzoeken of we wat meer werk neer
kunnen leggen bij de verzekeraar in plaats van bij het Uniebureau.
Een afgevaardigde ziet geen bedrag voor Fiets Fit meer op de begroting. Er is € 56.000 kosten
begroot, maar ook exact € 56.000 aan inkomsten. De kosten en inkomsten zijn gesaldeerd
opgenomen bij Projecten.
Besluit: de begroting 2015 wordt door de Unieraad goedgekeurd.
2.c.
Jaarplanning 2015
Er zijn geen opmerkingen bij de jaarplanning.
Besluit: de jaarplanning 2015 wordt door de Unieraad goedgekeurd.
2.d.
Mutaties leden
De mutaties leden en de aanvulling daarop liggen voor aan de Unieraad. Een afgevaardigde geeft
terecht aan dat er achter een vereniging 2x het aantal hoofdleden wordt vermeld. Het Uniebureau
past dit aan. Verder vraag deze afgevaardigde of een vereniging het lidmaatschap zelf heeft
opgezegd? Een NTFU-medewerker antwoordt dat dit op initiatief van het Uniebureau is gedaan,
omdat zij geen leden opgeven. Een afgevaardigde vraagt tenslotte of de afgevaardigden op de
hoogte gesteld kunnen worden wanneer een vereniging opzegt. Dit wordt toegezegd.
Besluit: de Unieraad gaat akkoord met de mutaties leden.
2.e.
Hoofdbestuursverkiezing (ingelast agendapunt)
Het hoofdbestuur draagt een kandidaat voor als lid van het hoofdbestuur. Zij is lid van een
vereniging uit Deventer.
Besluit: de Unieraad gaat akkoord met haar benoeming in het hoofdbestuur.
2.f.
Afscheid afgevaardigde
Na een periode van zeven jaar neemt een afgevaardigde afscheid als regioafgevaardigde. Het
Hoofdbestuur bedankt hem voor zijn inzet en hij ontvangt, als dank voor zijn werk, een bronzen
NTFU-speld.
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3. VISIE
3.a.
Wielersportmonitor
Een NTFU-medewerker presenteert de uitkomsten van de wielersportmonitor aan de Unieraad. Voor
de afgevaardigden ligt er nu de uitdaging om samen met het Uniebureau de koppeling te maken naar
het meerjarenbeleidplan en naar onze verenigingen. Op de regio-overleggen in het voorjaar van 2015
staat de wielersportmonitor dan ook in elke regio op agenda. De complete onderzoeksresultaten zijn
terug te vinden op onze website: www.ntfu.nl/OverNTFU/Onderzoek
Voor specifieke vragen kan er contact worden opgenomen met het uniebureau.
4. RONDVRAAG
Een afgevaardigde heeft namens zijn regio een drietal vragen. Kan de NTFU regelen dat leden korting
krijgen op de vergunningen die aangevraagd worden bij Natuurmonumenten? Kunnen er twee
scanners aan worden gesloten op één laptop bij scan & go? Hoe staat het met het eventueel
aanpassen van het lidmaatschapsjaar (bij de NTFU loopt dit van maart-maart en bij veel
verenigingen van januari-januari)? De directeur van de NTFU antwoordt dat we de eerste twee
suggesties meenemen en ons er voor zullen inzetten deze zaken te realiseren. De kwestie over het
lidmaatschapsjaar wordt momenteel besproken en onderzocht op het Uniebureau en wanneer dit
helder is komen we hierop terug.
Een afgevaardigde vindt dat het, naast de reeds door de NTFU ingezette provinciale lobby vanwege
de komende provinciale verkiezingen, 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.
Een afgevaardigde vraagt, nu we naar één Unieraad gaan in 2015, of het nog wel nut heeft om een
regio-overleg te hebben in het najaar? Dat is zeker nuttig, we willen continue met onze verenigingen
in gesprek blijven. Een afgevaardigde zou graag eerder alweer met haar verenigingen afspreken. Nu
zien ze elkaar pas weer in het voorjaar, terwijl er uit deze Unieraad veel input is gekomen. Een
afgevaardigde denkt dat we minder besluitvaardig worden nu er nog maar één Unieraad is. Een
medewerker van de NTFU weerlegt dit: tijdens de Unieraadsvergadering worden er steeds minder
officiële besluiten genomen omdat er nu meer beslissingen door het hoofdbestuur mogen worden
genomen. Dit betekent dat de Unieraad steeds vaker gevuld wordt met beleidsmatige stukken, zoals
nu de wielersportmonitor. Het voorstel is daarom om de officiële besluiten op één moment per jaar
te plannen en daarnaast vaker bij elkaar te komen om meer inhoudelijk te discussiëren over het
strategische beleid. Daarom willen we juist informele momenten creëren om bij elkaar te komen.
5. AFSLUITING
De vice-voorzitter sluit rond 12.30 uur de vergadering.
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