Besluitenlijst Unieraad 9 juni 2018
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Notulen:

9 juni 2018
10.00 uur
Hotel Papendal
Uniebureau

INFORMEREN
1a. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
1.b. Ingekomen stukken
Er is één ingekomen stuk van een afgevaardigde namen een regio. Het betreft een vraag over de
sterke groei van individuele leden. Het ingekomen stuk wordt behandeld bij het jaarplan 2019.
1.c. Mededelingen
 Er is een aantal nieuwe gezichten in de zaal. Zij worden hartelijk welkom geheten.
 Er zijn een aantal personeelsmutaties op het Uniebureau. Medewerksters communicatie en
opleidingen hebben ons verlaten. Er zijn drie nieuwe medewerkers benoemd: een
bureaumanager, medewerker opleiding en een medewerkster sportontwikkeling.
 De directeur deelt mede dat per 01-01-2020 de verzekeringspremie voor de basisverzekering
stijgt van € 15,75 naar € 17,75. Dit tarief staat dan vast tot 01-01-2023. De verhoging heeft te
maken met de verhoogde schadelast en met het groeiende aantal leden. Een afgevaardigde
vindt het belangrijk dat dit ook aan de individuele leden gecommuniceerd wordt. De directeur
maakt van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat de ongevallenverzekering alleen bij
toertochten en bij clubritten geldt. Deze geldt dus niet als iemand alleen gaat fietsen. Wanneer
er een ongeval plaatsvindt tijdens de clubrit, vraagt de verzekeraar om bewijslast. Daarom van
groot belang dat een clubrit geregistreerd wordt op bijvoorbeeld fietssport.nl. Dan is de
eventuele bewijslast meteen vastgelegd. Een afgevaardigde vraagt of de registratie ook op de
eigen website kan. Dit is geen probleem maar we stimuleren verenigingen om dit op
fietssport.nl te doen.
De voorzitter vraagt de Unieraad om instemming met de verhoging vanaf 01-01-2020 naar € 17,75
tot 01-01-2023. De Unieraad stemt hier mee in.
2. BESLUITEN, AFSPRAKEN EN PLANNING
2.a Concept-besluitenlijst Unieraadsvergadering 17 juni 2017
Er zijn geen tekstuele opmerkingen binnen gekomen en daarmee wordt de besluitenlijst vastgesteld.
Een afgevaardigde vroeg in de vorige vergadering aandacht voor het gegeven dat verenigingen niet
precies weten wat ze aan de NTFU hebben. Hij kan beamen dat hier verbetering in is gekomen. In zijn
regio zijn twee nieuwe verenigingen die beiden aangeven te weten waarvoor ze bij de NTFU terecht
kunnen.
Een afgevaardigde komt terug op de vraag over handbikers. Doet de NTFU hier inmiddels wat voor?
Het Hoofdbestuur geeft aan dat op de Holland Classic handbikers werden toegelaten. Zij zijn dus
zeker welkom bij de NTFU maar wij maken er geen beleid op, onze doelgroepen zijn wielrenners en
mountainbikers. Een afgevaardigde zou het fijn vinden als we in onze communicatie meer laten
blijken dat deze groep welkom is bij de NTFU. We onderzoeken de mogelijkheden.
Besluit: De Unieraad gaat akkoord met de besluitenlijst van 17 juni 2017
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2.b. Jaarverslag en jaarcijfers 2017 / 2.c. jaarplan / 2.e. begroting 2019
Het Uniebureau geeft een toelichting op het jaarverslag 2017 en het jaarplan 2019. Een aantal
projecten worden uitgelicht.
Fietssport.nl
In 2017 hebben we vooral ingezet op het vergroten van de naamsbekendheid van fietssport.nl. De
toestroom naar de website is enorm toegenomen. In 2018 zetten we meer in op het afsluiten van
accounts op de website. Onder andere doen we dit door een internetcampagne. De resultaten van
deze campagne zijn nu nog niet bekend. Een afgevaardigde vraagt of deze resultaten gedeeld
worden met de Unieraad? Dit wordt toegezegd. In 2019 gaan we onze verenigingen nog meer
betrekken bij fietssport.nl. We willen er voor zorgen dat de informatie over de verenigingen en de
tochten van goede kwaliteit is en extra onder de aandacht komt.
De directeur licht toe dat we in 2017 een stevig resultaat (ruim 300k) hebben behaald. Met het
bestuur is besproken hoe dit het beste ingezet kan worden en we willen dit terug laten vloeien naar
onze verenigingen. Uit de verengingsmonitor blijkt dat verengingen geholpen willen worden bij de
promotie van hun tocht en van hun eigen vereniging. Wij willen ze hierbij gaan helpen. In 2019 willen
we inzetten op het gebruik van de moderne media en hoe dit onze clubs en hun tochten kan helpen.
Lokaal kan een vereniging vaak veel zelf doen, wij willen ons dan juist richten op de regionale en
landelijke bekendheid.
Binden van leden
Het aantal individuele leden blijft groeien, het aantal verengingsleden blijft stabiel. Een
afgevaardigde vraagt of we kunnen aangeven hoeveel individuele leden er per regio zijn. We gaan
kijken of we dit uit ons systeem kunnen halen.
We behandelen de vraag van een afgevaardigde namens een regio. De regio constateert dat het
aantal individuele leden sterk groeit, terwijl de verenigingsleden gestaag groeien. De NTFU lijkt
minder aandacht te besteden aan het verenigingslidmaatschap. De regio zou graag een positieve
prikkel willen zien om lid te worden van een vereniging. De directeur antwoordt dat we met het
resultaat van 2017 dus juist gaan inzetten op de verengingsondersteuning, we koesteren namelijk de
kleinere tochten en onze verenigingsstructuur. We hebben hier het afgelopen jaar ook al stevig op
ingezet door bijvoorbeeld Start2Bike, de AVG-tool, EVA en de verengingsmodule op fietssport. De
directeur geeft anderzijds ook aan dat we niet alles in eigen hand hebben. 50% Van de potentiele
sportieve fietsers geeft aan helemaal niet bij een club te willen fietsen. En 25% zegt niet bekend te
zijn met het aanbod van verenigingen. Bovendien blijkt uit de verenigingsmonitor dat van onze
verenigingen 39% inzet op ledenbehoud en maar 19% doet aan ledenwerving. Dus ook voor
verenigingen is er nog een wereld te winnen. Een afgevaardigde geeft aan dat zijn vraag hiermee
voldoende is beantwoord.
We onderzoeken ook nieuwe bindingsvormen. De groepen (verenigings-)leden die zich bezighouden
met het onderhoud van de mountainbikeroutes zijn niet verzekerd voor aansprakelijkheid. We zijn in
onderhandeling met onze verzekeringsmaatschappij of deze aansprakelijkheid voor deze groepen
verzekerd kan worden. Een afgevaardigde vindt dat wij vanuit onze rol als belangenbehartiger ook de
grondeigenaren moeten helpen. Het Hoofdbestuur geeft aan dat we in gesprek gaan met de
Federatie Particulier Grondbezit (FBG). Verder hebben we een jurist in de arm genomen om samen
met ons te werken aan een goede basisovereenkomst tussen grondeigenaar en onderhoudsgroep.
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Belangenbehartiging
Op het gebied van belangenbehartiging hebben we een position paper opgesteld. Hierin staat wat
we doen en wat ons standpunt is over diverse thema’s. De verschillende onderdelen hieruit vindt u
ook terug op onze website. Verder zijn we in 2017/2018 de Alliantie Samen Fietsen gestart. Dit is
een samenwerking met de ANWB, het Fietssplatform, VeiligheidNL, de Fietsersbond en de KNWU en
gaat over het gedrag op het fietspad. Iedereen binnen de alliantie bekijkt binnen zijn eigen doelgroep
wat er gedaan kan worden aan dit gedrag, zonder naar elkaar te wijzen. Een afgevaardigde vraagt of
in deze alliantie ook de ambulante hulp een plek kan krijgen omdat fietsers bij ongelukken vaak niet
weten waar zij zich bevinden. Het Uniebureau geeft aan dat het Fietsplatform haar digitale
bestanden van de knooppunten deelt met de ambulante hulp dus van daaruit wordt het opgepakt.
EVA (Eenvoudig Vergunningen Aanvragen)
Het aantal toertochten daalt en, vooral kleine, verenigingen geven aan dat dit komt door de
lastendruk bij het aanvragen van vergunningen. Daarom zijn we EVA aan het ontwikkelen. EVA is een
online tool waarmee vergunningen voor (wielersport) evenementen eenvoudig en efficiënt kunnen
worden aangevraagd en verstrekt. Het project heeft een looptijd van 3 jaar, we verwachten begin
2019 fase 1 op te leveren waarin verenigingen hun route uploaden en meteen zien waar ze hun
vergunning aan kunnen vragen. Voor deze tool hebben wij in 2018 subsidie toegewezen gekregen.
Holland Classic
Eén van de ambities uit ons jaarplan is voldoende aanbod van kwalitatief goede
wielersportevenementen. Eén van die evenementen was de afgelopen drie jaar onze eigen Holland
Classic. Het concept (gecombineerd met andere evenementen zoals de worldcup BMX en het Framed
Festival) slaat goed aan, de routes worden goed gewaardeerd. Toch heeft het Hoofdbestuur besloten
om niet door te gaan met de Holland Classic in deze vorm. De kosten zijn behoorlijk en los daarvan
kost het ons ook behoorlijk wat personeelsuren. Verder blijft het deelnemers aantal achter bij onze
doelstelling. Het Hoofdbestuur geeft aan dat de tocht wellicht regionaal weggezet kan gaan worden,
waarbij de NTFU faciliteert in plaats van organiseert. Ideeën hierover zijn van harte welkom.
AVG
In 2017 en 2018 hebben we onze verenigingen ondersteuning geboden op het gebied van de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming). Via social media, nieuwsbrief en website zijn de
verengingen voorbereid en hebben we hen de AVG-tool aangeboden waarin zij stapsgewijs hun
vereniging ‘AVG-proof’ konden maken. Deze tool is door meer dan 350 verenigingen en ook
stichtingen aangevraagd. Verder heeft een externe jurist een verwerkersovereenkomst opgesteld
voor al onze verenigingen en deze zijn begin mei per post opgestuurd. In onze eigen interne
organisatie zijn we gestart om alle processen omtrent persoonsgegevens vast te leggen. Een
afgevaardigde vraagt waarom het boetebeding niet is opgenomen in de verwerkersovereenkomst?
Het Uniebureau antwoordt dat dit een bewuste keuze is geweest van de juriste. Een aanwezige vult
aan dat het boetebeding een wettelijk gegeven is en daarom niet opgenomen hoeft te worden. Een
afgevaardigde vraagt of onze stichtingen ook een verwerkersovereenkomst hebben ontvangen? Het
Uniebureau geeft aan dat zij een geheimhoudingsverklaring hebben ontvangen. Een afgevaardigde
meldt dat de ondersteuning bij de AVG zeer grote waardering heeft van onze verenigingen. Een
afgevaardigde vraagt hoe het zit met gegevens en foto’s op fietssport.nl, is hier ook een proces voor
beschreven? Het Uniebureau vertelt dat dit geregeld wordt in het vernieuwde privacy statement.
Een afgevaardigde heeft nog een opmerking bij het jaarplan 2019. Zij vraagt aandacht voor het feit
dat de waterschappen de dijken gaan verhogen. Dit kan van invloed zijn op de fietsinfrastructuur. De
directeur zit voor de NOB regelmatig om tafel met de waterschappen en zal dit als aandachtspunt
volgen.
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Een afgevaardigde merkt op dat in het jaarplan doelstellingen staan over het opleiden van technisch
kader. Als wij het belangrijk vinden dat onze verenigingen voldoende technisch opgeleid kader
hebben, dan moeten we deze mogelijkheden (opleidingen) wel faciliteren. De directeur is het hier
mee eens en neemt dit mee.
We gaan over op de behandeling van de financiële cijfers. Een afgevaardigde vraagt of de
bestemmingsreserve voldoende zijn? Het bestuur geeft aan dat het doel is om tenminste één jaar
zelf te kunnen voldoen aan de vaste lasten.
Een afgevaardigde merkt op dat er een verschil van € 30.000 op de post Contributies in de begroting
2017 zit, als je de jaarrekening 2017 met de begroting 2017 in bijlage 3 vergelijkt. Dit terwijl het
resultaat wel gelijk is. Is dit te verklaren? Het Uniebureau geeft aan dat er gekozen is voor een iets
aangepaste begrotingsindeling. De volledige contributie inkomsten van individuele leden worden
verantwoord in de post Contributies. Deze wijziging is doorgevoerd voor alle jaren in bijlage 3,
hierdoor is er een verschil van € 30.000 op de post contributies ten opzichte van de jaarrekening
2017.
De voorzitter neemt het woord over en vraagt aan de Unieraad of zij akkoord gaat met het
jaarverslag en de jaarcijfers 2017 en daarmee decharge verleent aan het Hoofdbestuur? Onder
applaus wordt dit bevestigd. Vervolgens vraagt de voorzitter ook akkoord op ons jaarplan 2019 en de
begroting 2019. Ook dit akkoord wordt gegeven.
Besluit: De Unieraad gaat akkoord met het jaarverslag en de jaarcijfers 2017 en verleent daarmee
decharge aan het Hoofdbestuur.
Besluit: de Unieraad gaat akkoord met het jaarplan en de begroting 2019.
2.d Tarieven 2019
Een afgevaardigde vraagt of er gekeken kan worden naar een aangepast tarief voor jeugdleden. De
directeur geeft aan dat we kunnen besluiten meer voor de jeugd te doen, maar hij ziet dit liever niet
in een aanpassing in de lidmaatschapsstructuur, maar bijvoorbeeld met ondersteuning vanuit het
jeugdfonds.
Besluit: de tarieven 2019 worden vastgesteld.
2.f. Mutaties leden
Een bestuurslid behandelt de voorliggende mutaties leden en de aanvulling daarop. Er zijn geen
opmerkingen.
Besluit: de Unieraad gaat akkoord met de mutaties leden.
2.g. Hoofdbestuursverkiezing
Een bestuurslid is aftredend en herkiesbaar voor een derde termijn. De penningmeester heeft
aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. De vacature van penningmeester is vanaf heden
vacant. Hij kan er vandaag helaas niet bij zijn maar wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet.
Op een later moment nemen we van hem afscheid.
Besluit: De Unieraad gaat onder applaus akkoord met de herbenoeming van het bestuurslid in het
Hoofdbestuur.
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2.h. Afscheid vrijwilligers
Na een periode van drie jaar nemen we afscheid van een afgevaardigde. Hij blijft wel actief als
verenigingsbestuurder. Hij wordt bedankt voor zijn inzet.
Een vrijwilliger stopt na jaren met zijn vrijwilligerswerk. Hij was actief in de commissie Tochten &
Kwaliteit, als regio-afgevaardigde en als landelijk kalendercoördinator. Zijn verdiensten voor de NTFU
en de wielersport zijn groot, daarom vraagt het Hoofdbestuur aan de Unieraad om hem te
benoemen tot Lid van Verdienste van de NTFU.
Besluit: onder luid applaus gaat de Unieraad akkoord met de benoeming als Lid van Verdienste van
de NTFU.
3. RONDVRAAG
Een afgevaardigde vraagt waarom wij bij Fietssport Magazine reclame maken voor goedkope reizen?
De directeur antwoordt dat dit de vrijheid is van de producent van het blad, hij genereert hiermee
extra omzet voor zichzelf. Volgend jaar moeten wij de contracten verlengen en goed om dit aan te
kaarten bij de contractonderhandelingen.
Een aanwezig vraagt of het bestuur iets kan doen aan het afsluiten van kleine overwegen? Het
Uniebureau antwoordt dat dit probleem vanuit de samenwerking met andere organisaties bekend is.
Het Fietsplatform en de Fietsersbond zijn hier actief mee bezig. Wij volgen dit dus, maar zijn niet de
partij om hier actief beleid op te voeren.
4. AFSLUITING
Om 12.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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