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1. Inleiding
Voor je ligt het jaarplan 2021 van Wielersportbond NTFU. In dit 

plan beschrijven wij de pijlers en doelstellingen van de NTFU 

voor het komende kalenderjaar. Deze pijlers en doelstellingen 

volgen uit het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024. 

Per pijler is omschreven wat de doelstellingen  van het 

meerjarenbeleidsplan 2021-2024 zijn en welke doelstellingen 

er voor 2021 gesteld zijn. Hieruit voortkomend wordt er per 

pijler omschreven wat wij gaan doen. 
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2. Verenigingen
Ambitie 2024
Sterke verenigingen en voldoende goed aanbod voor verenigingen. 

Waar zetten we op in?
1. Het opvangen en behouden van leden

2. Het ontwikkelen van toekomstgericht vrijwilligersbeleid

3. Het werk van bestuurders en vrijwilligers verlichten

Doelen 2021
•  De NTFU ontmoet 50% van haar verenigingen tijdens regio-overleggen, workshop avonden en 

verenigingsgesprekken

•  Het vergunningenbeleid van gemeenten voor wielerevenementen is uniform binnen 3 regio’s

•  20% van de verenigingen heeft een gecertificeerde niveau 2 of 3 instructeur

•  NTFU-organisaties beoordelen de ondersteuning en dienstverlening van de NTFU met een 8
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2. VERENIGINGEN

Wat gaan we doen?

• Verenigingen ondersteunen bij het opvangen en behouden van leden
  De komende jaren gaan we verenigingen helpen om beter in te spelen op de behoeften van de 

wielersporter. De focus ligt hierbij op de opvang van nieuwe leden en het creëren van meer  

betrokken en actieve leden. We helpen clubs door middel van goede voorbeelden, workshops, 

adviesgesprekken en het beschikbaar stellen van een verenigingsfonds*. Het aanbod van de 

verenigingen wordt via Fietssport naar de fietser gecommuniceerd. 

  De instructeur is de spil in de vereniging. Hij verzorgt namelijk clubactiviteiten die bijdragen 

aan sfeer, veiligheid en binding met de club. De NTFU introduceert nieuw opleidingsaanbod 

waarin aandacht is voor deze rol . 

• Het werk van bestuurders en vrijwilligers verlichten
  We ontwikkelen diensten die de taken en werkzaamheden van vrijwilligers verlichten. Een van 

die diensten is  EVA (Eenvoudig Vergunningen Aanvragen). In 2021 kunnen verenigingen de 

functionaliteit gebruiken en werken we aan een uniform beleid voor vergunningaanvragen. 

  We standaardiseren en automatiseren processen zodat taken efficiënt worden uitgevoerd en 

vrijwilligers worden ontlast.

• Tochtorganisatoren ondersteunen met de promotie van hun tochten 
  Ook in 2021 ondersteunen wij met project ‘’de  Meesterknecht’’ de organisatoren. We helpen 

hen met content creatie, promotie en het beschikbaar stellen van het verenigingsfonds*. 

* Het verenigingsfonds is bedoeld om verenigingen te helpen bij het structureel opzetten en/of 
verbeteren van haar aanbod. De NTFU stelt jaarlijks € 30.000 beschikbaar aan verenigingen.
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3. Fietsers
Ambitie 2024
Optimaal beleven van de wielersport

Waar zetten we op in?
1. Communicatie voor, tijdens en na het fietsen

2. Ledenvoordeel rondom trainingen en toertochten

3. Ledenbehoud via een beloningsysteem 

4. Nieuwe propositie voor het product toertochten

5. Promotie van clubactiviteiten onder ongeorganiseerde fietsers

Doelen 2021
• De NTFU heeft minimaal 82.000 leden waarvan 54.000 verenigingslid zijn

• Het aantal opzeggende leden neemt af:

 - Verenigingsleden: <8,5% t.o.v. totaal aantal verenigingsleden

 - Individuele leden: < 5% t.o.v. totaal aantal individuele leden

• Fietssport behaalt een NPS-score* van 55

• Het geïntroduceerde beloningssysteem heeft 5.000 gebruikers

• 35% van de NTFU-leden neemt deel aan toertochten.

• 80% van de verenigingen heeft een ingevulde clubpagina op Fietssport.nl

*Wanneer de NPS hoog ligt of 100 is, zijn gebruikers/bezoekers erg loyaal en tevreden. 
Wanneer de NPS laag is of -100, zijn gebruikers/bezoekers niet loyaal en ontevreden
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3. FIETSERS

Wat gaan we doen?

• Beloningssysteem introduceren 
  In 2021 introduceren we een nieuw systeem waarbij we onze leden belonen voor het fietsen 

van toertochten. Daarmee stimuleren we de deelname aan tochten én blijft het NTFU-

lidmaatschap relevant. In 2021 bieden we relevante beloningen aan.  

• Promoten van clubactiviteiten onder wielersporters
  Ongeorganiseerde fietsers hebben behoefte aan clubactiviteiten zoals trainingen, clubritten 

en toertochten. Via Fietssport Clubs tonen we aanbod van verenigingen en maken we het 

mogelijk dat ongeorganiseerde fietsers zich direct kunnen aanmelden. In 2021 helpen we 

clubs bij het vullen van hun Fietssport Club-pagina. 

• Promoten van NTFU toertochten
  Ook in 2021 promoten we met het project ‘’de  Meesterknecht’’ de NTFU-toertochten. In 2021 

brengen we NTFU-toertochten bij een breed publiek onder de aandacht via mediacampagnes. 

• Routeplatform Fietssport.nl actueel houden 
  In 2021 breiden we het routeplatform op Fietssport.nl uit met alle vaste MTB-routes in 

Nederland. 
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4. Belangenbehartiging
Ambitie 2024
Goede en toegankelijke infrastructuur

Waar zetten we op in?
1. Meer onderling begrip tussen wielersporters en andere weggebruikers

2. Vrije of eenvoudige toegang tot natuurgebieden 

3. Toekomstbestendig route-onderhoud

Doelen 2021
• 50% van de verenigingen heeft een wegkapitein of MTB-begeleider

• 50 % van het aantal onderhoudsgroepen in Nederland is aangesloten bij de NTFU. 

• De NTFU continueert haar gedrags- en imagocampagnes
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4. BELANGENBEHARTIGING

Wat gaan we doen?

• Ontwikkelen van diensten voor MTB-onderhoudsgroepen
  In 2020 ontwikkelde de NTFU onderhoudsrichtlijnen, logboeken en inspectielijsten. In 2021 

breiden we, in overleg met de MTB-onderhoudsgroepen, het dienstenpakket uit.

• Betaalde toegang tot natuurgebieden
  We blijven de mogelijkheden voor één landelijk vignet verkennen maar de komende jaren 

zetten wij ons met name in om het verkrijgen van vignetten efficiënter te maken. We denken 

hierbij aan het digitaal beschikbaar stellen van de vignetten, gekoppeld aan het NTFU-

lidmaatschap.

•  Achterban vertegenwoordigen bij verschillende landelijke en regionale 
overleggen

  We blijven aansluiten bij verschillende landelijke en regionale overleggen en werkgroepen. Zo 

maakt de NTFU zich hard voor eenvoudige toegang tot natuurgebieden. De NTFU wilt hard 

maken dat fietsen een extensieve recreatie is.

  We blijven ons vanuit het oogpunt van de sportieve fietser inzetten voor de samenwerking 

met andere belanghebbende partijen zoals in de Alliantie Samen Fietsen.
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4. BELANGENBEHARTIGING

•  Introduceren van een opleiding voor het bouwen en onderhouden  
van MTB-routes. 

  De NTFU participeert in een Europees project van IMBA Europe om te komen tot een 

standaard opleiding en certificering van MTB-routebouw. Het vak routebouw wordt daarmee 

geprofessionaliseerd en daardoor kan er een kwaliteitslabel gekoppeld worden aan de MTB-

routes.

• Nulmeting imago wielersporter 
  De NTFU wil graag meer weten over het imago van de wielersporter en de totstandkoming 

hiervan. In 2021 brengen wij het huidige imago van de wielersporter in kaart. Deze uitkomsten 

helpen ons om een duidelijke boodschap te ontwikkelen zonder hierbij belerend te zijn. De 

huidige campagnes worden met deze inzichten verbeterd. 

• Nationale routedatabank
  Onderhoudsgroepen houden de routes via een online routesysteem actueel. Daarnaast 

zorgen we ervoor dat de actuele tracering van de vaste MTB routes via de routedatabank.nl 

beschikbaar is voor beleidsmakers. 


