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1. Faciliteren van passie
Doelen 2019
• NTFU toertochten staan garant voor nog meer kwaliteit en beleving.
• Structureel bereiken en activeren van wielersporters

Subdoelstellingen 2019
• NTFU toertochten staan voor minimaal 75% van de wielersporters garant voor kwaliteit.
• Minimaal 200 verenigingen hebben een compleet ingevulde clubpagina op Fietssport.nl.
• Minimaal 60% van de toertochten heeft een compleet ingevulde pagina op Fietssport.nl.
• Minimaal 25% van de nieuwsbriefabonnees heeft een volledig profiel.
• Fietssport.nl bereikt maandelijks gemiddeld 65.000 wielersporters.
•	Naamsbekendheid NTFU is onder wielersporters minimaal 65% en naamsbekendheid
Fietssport is minimaal 25%.
• De aangeboden producten en/of diensten worden minimaal beoordeeld met een 7.5
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1. FACILITEREN VAN PASSIE

Wat hebben we gedaan en bereikt?
Fietssport.nl
In 2016 lanceerden we Fietssport.nl. Het platform heeft sindsdien een enorme groei doorgemaakt.
In 2019 hebben we hard gewerkt aan de content, gebruiksgemak en bekendheid van het platform.
En niet zonder resultaat.

34%

van de
wielersporters
kent ons platform

Bekendheid
•	Fietssport is het platform voor fietsers. De naamsbekendheid van het platform nam sterk toe:
34% van de wielersporters kent ons platform. De naamsbekendheid van de NTFU nam licht toe
naar 60%.
•	Maandelijks bezochten gemiddeld 80.500 unieke bezoekers Fietssport.nl
•	De website is 2,5 miljoen keer bezocht, ten opzichte van 1,25 miljoen in 2018.
•	Het aantal fans op social media nam toe met 40%, eind 2019 hebben we ruim 16.000 fans op
Facebook, Twitter en Instagram.

Betere content

80.500

unieke bezoekers
per maand

2,5 miljoen

bezoekers per jaar

Fietsers bezochten in totaal 8,5 miljoen pagina’s op Fietssport.nl. De kalender is verreweg de meest
gebruikte functionaliteit. De kalender is ook op steeds meer plekken beschikbaar. Zo kun je de
NTFU-kalender zowel online als via het magazine van Bicycling downloaden.
Steeds meer clubs besteden aandacht aan hun toertochtpagina. Eind 2019 was 72% van de
pagina’s gevuld met tekst, 47% van de organisatoren hebben ook foto’s toegevoegd. Naast
de toertochtpagina vulden 278 verenigingen hun Fietssport Club-pagina met informatie en
clubaanbod.
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40%

meer fans op
social media

1. FACILITEREN VAN PASSIE

Dit jaar hebben we flink geïnvesteerd in content op het platform. Het schrijverskorps is uitgebreid,
er is extra geïnvesteerd in fotografie en er is meer aandacht besteed aan de vindbaarheid van onze
content. In totaal werden er ruim 200 nieuwe artikelen geplaatst op het platform.
Doormiddel van nieuwsbrieven voorzien we ruim 40.000 wielersporters twee keer per maand
van nieuwe content. 32.5% van deze nieuwsbrief abonnees heeft een compleet ingevuld profiel
waardoor wij hen op maat kunnen informeren.

Meesterknecht
Om tochtorganisatoren te ondersteunen bij de promotie van hun tocht zijn we in 2018 het project
‘De Meesterknecht’ gestart. Hierin helpen we tochtorganisaties bij het (online) promoten van hun
tocht. In 2019 zijn organisatoren geholpen met;
•

Ondersteuning vanuit het promotiefonds

•

Hulp van een tekstschrijver

•

Hulp van een fotograaf

•

Promotie via social media

•

Advies op maat (promotieplan)

•

Ambassadeurs video met Anna van der Breggen en Bart Brentjens

Scan & Go
In 2019 ontwikkelden wij samen met Webeau een nieuw Scan & Go-systeem. Dit was noodzakelijk
met het oog op de beveiliging van persoonsgegevens. Ook zijn wensen van organisatoren
meegenomen in de ontwikkeling. Met het nieuwe systeem is scannen via een smartphone mogelijk
en omdat Scan & Go nu een webapplicatie is, werkt het op iedere computer. In 2020 wordt het
systeem uitgebreid getest.
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1. FACILITEREN VAN PASSIE

925

evenementen

van wielersporters vindt
NTFU toertochten garant
staan voor kwaliteit

107

8.5

tochten
gecontroleerd

Gemiddelde beoordeling
Fietssport.nl

77

60%

tochten het keurmerk
ontvangen
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Naamsbekendheid NTFU
onder wielersporters

2. Verbinden van
wielersporters
Doelen 2019
• Meer wielersporters verbinden aan de NTFU
• Versterken van de relatie met de achterban

Subdoelstellingen 2019
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1. VERBINDEN VAN WIELERSPORTERS

Wat hebben we gedaan en bereikt?
Ledenaantal gestegen naar 76.444
De NTFU is de snelst groeiende sportbond van de afgelopen vijf jaar . Met name het aantal
individuele leden groeit snel. Het aantal verenigingsleden kent een kleine daling. Jaarlijks vinden er
nog ruim 5.000 wielersporters hun weg naar een vereniging, helaas kampen verenigingen ook met
een grote uitstroom.
De nieuwe contentstrategie en de grotere naamsbekendheid van Fietssport.nl zorgt opnieuw voor
een stijging in het aantal basic-accounts op fietssport.nl. Uit gebruikersonderzoek blijkt echter dat
mensen met een gratis account onvoldoende meerwaarde zien in een betaald lidmaatschap. De
komende beleidsperiode breiden we de voordelen van het lidmaatschap uit om doorstroom naar
betaalde lidmaatschappen te stimuleren.

Samenwerking met zorginstelling Pluryn
Samen met zorginstelling Pluryn en zes van Gelderse verenigingen heeft de NTFU in 2019 gewerkt
aan het project ‘Op de Fiets’. We bouwen hiermee een brug tussen het verenigingsleven en de
gespecialiseerde zorg van Pluryn. Betrokken verenigingen ontwikkelen zich op deze manier tot
‘open club.’ De NTFU heeft voor dit project subsidie ontvangen van de Provincie Gelderland.

Verenigingen tevreden over ondersteuning NTFU
Ruim 100 verenigingen bezochten gedurende het jaar verschillende themabijeenkomsten en
we spraken 180 verenigingen op de regio-overleggen. Daarnaast bezochten we 28 verenigingen
voor ondersteuning op maat. Op verzoek van meerdere verenigingen ontwikkelden we een
facturatiemodule op onze site waardoor verenigingen eenvoudig kunnen factureren aan leden. De
ondersteuning vanuit de NTFU wordt gemiddeld beoordeeld met een 7.7!
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7.7

gemiddelde
beoordeling
ondersteuning
vanuit NTFU

3. Bedienen van totale
wielersport
Doelen 2019
•

Het toegankelijk houden van gebieden waar het vrij beoefenen van de wielersport onder druk staat.

•

We werken aan betere kwaliteit van routes en fietsinfra in Nederland.

•	Wielersporters beoefenen de sport op een veilig en verantwoorde manier. Wat het imago van de
sport positief bevordert.
•

Reguleren vergunningaanvragen voor wielersportevenementen.

Subdoelstellingen 2019
•

Iedere regio heeft een regionaal aanspreekpunt omtrent belangenbehartiging.

•

75% van de wielersporters ziet de NTFU als belangenbehartiger voor de wielersport.

•

Minimaal 40% van de verenigingen heeft een opgeleide wegkapitein / MTB-begeleider.

•

De eerste ontwikkelingsfase van EVA is afgerond en er wordt gestart met fase 2

9

|

JAARVERSLAG 2019

3. BEDIENEN VAN TOTALE WIELERSPORT

Wat hebben we gedaan en bereikt?
Vervolgcursus wegkapiteins
In het najaar van 2019 is er een vervolgcursus voor wegkapiteins ontwikkeld. Uit een evaluatie
bleek dat hier behoefte aan was. Fietsers aanspreken op gedrag, het overbrengen van
gedragsregels en het omgaan met conflicten met medeweggebruikers zijn thema’s binnen de

503

wegkapiteins en
MTB-begeleiders
opgeleid in 2019

vervolgcursus. De vervolgcursus wordt in het voorjaar van 2020 aangeboden.
Wanneer verenigingen eenmaal werken met opgeleide wegkapiteins, merken zijn direct de
meerwaarde en volgen vaak snel meerdere leden de opleiding. Veel verenigingen zijn echter
nog onbekend met de voordelen van een opgeleide wegkapitein. In de komende beleidsperiode
besteden we nog meer aandacht aan bewustwording.

Pop-up fietscafés
We hebben op meerdere plekken in het land pop-up fietscafés georganiseerd waarbij
verschillende soorten fietsers met elkaar in gesprek gingen over hun gedrag op de weg. De cafés
dragen bij aan een positief imago van de wielrenner en wederzijds begrip op het fietspad. We
ontwikkelden een pakket waarmee verenigingen het pop-up fietscafé zelf kunnen organiseren.
Dat draagt lokaal bij aan een beter klimaat op het fietspad én is positieve reclame voor de
vereniging.
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1.725

Totaal aantal opgeleide
wegkapiteins en
MTB-begeleiders

32%

van de verenigingen
beschikt over
minimaal één opgeleide
wegkapitein of
MTB-begeleider

3. BEDIENEN VAN TOTALE WIELERSPORT

Lidmaatschap stichtingen onderhoudsgroepen
We hebben een nieuw lidmaatschap ontwikkeld voor stichtingen die MTB-routes aanleggen
en onderhouden. We bieden hen een modelcontract zodat zij afspraken kunnen maken met
terreinbeheerders, verzekeringen, juridische hulp en richtlijnen voor onderhoud.

Ondersteuning diverse verenigingen en stichtingen
Voor het organiseren van evenementen is steeds vaker afstemming nodig op het gebied van
veiligheid en toegankelijkheid. In 2018 hebben we verschillende lokale organisaties en vrijwilligers
ondersteund bij het toegankelijk houden van natuurgebieden voor de sportieve fietser en het
aanleggen van nieuwe MTB-routes.

Aanspreekpunt belangenbehartiging
In 2019 waren we voornemens om in iedere regio een vrijwillig aanspreekpunt voor
belangenbehartiging aan te wijzen. In plaats van het zoeken en aansturen van vrijwilligers is een
bondsmedewerker aangesteld die zich bezig houdt met belangenbehartiging voor met name
mountainbikers.
Voor de regionale belangenbehartiging op het gebied van wielrennen werken we meer samen met
de Fietsersbond. De Fietsersbond komt op voor de belangen van alle fietsers. Wij geven daarin de
specifieke input vanuit de wielrenners.
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73%

van de wielersporters
in Nederland ziet
de NTFU als
belangenbehartiger
voor de wielersport

3. BEDIENEN VAN TOTALE WIELERSPORT

Afsluiting afsluitdijk
De NTFU verzette zich samen met de Fietsersbond, Wandelnet en het Landelijk Fietsplatform
tegen het voornemen om de Afsluitdijk drie jaar lang af te sluiten voor fietsers en wandelaars.
De inspanningen van deze partijen hebben er uiteindelijk toe geleid dat de Afsluitdijk op vier
zondagen werd opengesteld voor fietsers.

Landelijke routedatabank
In 2019 is een subsidievoorstel ingediend en toegekend om MTB- en de ruiterroutes op te nemen
in de landelijke routedatabank. In 2019 zijn daarvoor de eerste stappen gezet. Verdere uitwerking
vindt in 2020 plaats.

Eenvoudig vergunningen aanvragen (EVA)
Geo-ICT-bedrijf Geodan heeft in opdracht van NTFU een techniek ontwikkeld waarmee
organisatoren snel kunnen achterhalen bij wie zij een vergunning en/of toestemming aan moeten
vragen. Door de gpx-bestanden van routes te uploaden, krijgen organisatoren een overzicht van
de gebieden waar de routes doorheen lopen plus bijbehorende contactgegevens.
Daarnaast hebben wij zelf een meldingsformulier ontwikkeld. Dit meldingsformulier bevat alle
belangrijke informatie van de toertocht waardoor vergunningverleners direct een goed beeld
krijgen van het evenement. Zowel de routecheck als het genereren van het meldingsformulier zijn
beide geïntegreerd op NTFU.nl.
De ontwikkelde functionaliteiten worden in het eerste kwartaal van 2020 getest met de
gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en Wageningen, de Provincie Gelderland, Veiligheidsregio
Midden Gelderland en verschillende organisatoren in de regio.
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4. Zelfstandige
organisatie
De NTFU is een stabiele en
toekomstbestendige organisatie.

Doelen 2019
•

Versterken van de NTFU als netwerkorganisatie.

•

Verder doorontwikkelen van fietssport.nl als nieuw verdienmodel

Subdoelstellingen 2019
•

Vaker een bijdrage leveren aan de totstandkoming van regionaal-/provinciaal beleid.

•

Toename van inkomsten uit Fietssport.nl

•

Fietssport.nl heeft een NPS-score van minimaal 30
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4. ZELFSTANDIGE ORGANISATIE

Wat hebben we gedaan en bereikt?
Steeds meer individuele leden worden lid via Fietssport.nl
Nieuwe lidmaatschapsvormen hebben tijd nodig om te groeien. In
de eerste twee jaar dat Fietssport.nl bestond sloten er nauwelijks
wielersporters een PLUS-account af op het platform. De afgelopen jaren
hebben we veel aandacht besteed aan de bekendheid van Fietssport.
Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat in 2019 ruim 500
wielersporters een PLUS-account afsloten. Gebruikers van het platform
blijken ook ideale ambassadeurs voor het platform. Fietssport behaalt in
2019 namelijk een NPS-score van 46*
* Wanneer de NPS hoog ligt of 100 is, zijn gebruikers/bezoekers erg loyaal

Nieuwe partnershipstrategie

en tevreden. Wanneer de NPS laag is of -100, zijn gebruikers/bezoekers

We ontwikkelden een nieuwe partnershipstrategie. Uitgangspunt

niet loyaal en ontevreden.

hierbij is de lokale structuur versterken. Via partnerships helpen wij
verenigingen bij het organiseren van hun toertochten, ondersteunen
we hen bij het reilen en zeilen van hun vereniging en bij het werven van
leden. Daarnaast moet een partnership waarde toevoegen voor fietsers
of het imago van de wielersport versterken. Futurumshop is de eerste
nieuwe partner die we verwelkomen. De webshop ondersteunt ons bij de
promotie van toertochten.
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Raad van advies Nationaal Fietscongres
In 2019 was de NTFU lid van de raad van Advies van het Nationaal Fietscongres. Tijdens dat
congres worden workshops en presentaties verzorgd op gebied van fietsinfrastructuur in
Nederland. In 2019 presenteerden we het onderzoek naar wielrenners op de rijbaan en vertelden
we over het pop-up fietscafé. Verder waren we betrokken bij:
•

De organisatie van netwerkbijeenkomsten voor routebureaus.

•

Diverse bijeenkomsten in Gelderland over het beleid voor evenementen

•

Meerdere sessies over het beleid omtrent recreatieve zonering in de Noord-Veluwe

Code goed sportbestuur
In de ALV van NOC*NSF zijn in 2005 de “De 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur” vastgesteld.
Van alle aangesloten bonden, waaronder de NTFU, wordt verwacht dat zij besturen volgens
deze aanbevelingen. Tweejaarlijks wordt gecontroleerd of de NTFU en haar bestuur voldoen
aan deze aanbevelingen. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn kwaliteit van organisatie en
beleid, integriteit, een helder en transparant financieel beleid, het besturingsmodel en adequate
regelgeving. In 2019 voldeed het hoofdbestuur van de NTFU aan deze aanbeveling.
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5. Financiën
Algemeen
Doelstelling

Waarderingsgrondslagen
voor de balans

De NTFU stelt zich ten doel het bevorderen van de

Materiële vaste activa

wielersport in de meest ruime zin van het woord.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op
verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

Bestuurssamenstelling

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere

Voorzitter: H. Jager, Secretaris: W. Noorman,

waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

Penningmeester: L. de Waal, Leden: P. Wieringa, M. Rijnders.

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en
worden berekend op basis van een vast percentage van

Directeur

de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele

A. de Vries

restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikname. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Grondslagen voor de waardering
en resultaatbepaling
Algemeen

Op inventaris wordt 20%, op computers 33% en op
vervoermiddelen 20% afgeschreven.

Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen, alsmede de

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische

handelsvoorraden, worden gewaardeerd tegen

kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,

verkrijgingsprijs dan wel lagere actuele waarde voor zover

voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze

Vorderingen

zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar

Voor zover nodig is op de vorderingen een voorziening

waarin ze voorzienbaar zijn.

wegens oninbaarheid in mindering gebracht.
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Effecten

Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarop ze

De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd

betrekking hebben. Verliezen welke hun oorsprong vinden

tegen de reële waarde. De gerealiseerde en niet-

in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze

gerealiseerde waardeveranderingen van de ter beurze

voorzienbaar zijn.

genoteerde effecten worden in de winst- en verliesrekening
verantwoord. De niet ter beurze genoteerde effecten

Opbrengsten

worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lagere

De opbrengsten betreffen de jaarlijkse contributies van

marktwaarde waarbij is uitgegaan van de individuele

aangesloten leden, aan derden geleverde diensten en

effecten.

goederen en toegekende subsidies.

Liquide middelen

Afschrijvingen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn

waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan

berekend door middel van vaste percentages van de

wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

verkrijgingswaarde, op basis van de verwachte economische
levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van

Schulden

materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij
anders is bepaald.

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode
betrekking hebbende rente-opbrengsten en -kosten.

Grondslagen voor
de resultaatbepaling
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de nettoopbrengsten en de kosten en andere lasten van het jaar, met
gewaardeerd met inachtneming van hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen.
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Balans
Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen lange termijn
Vorderingen korte termijn
Effecten
Liquide middelen
Totaal Activa
Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Schulden Lange termijn
Schulden korte termijn
Belastingdienst
Totaal Passiva
TOTAAL
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2018

2019

33

51

14
2
160
121
2.070
2.400

5
2
233
158
2.111
2.560

873
707
42
425
0
2.047
353

1.012
691
43
524
2
2.272
288

5. FINANCIËN

Toelichting op de balans
Vlottende activa

Schulden lange termijn

De voorraden betreffen bondsartikelen, promotiemateriaal en

De schulden op lange termijn betreffen de waarborgsommen,

kleding.

die door de leden van de NTFU zijn betaald.

Vorderingen korte termijn

Schulden korte termijn

De vorderingen op korte termijn betreffen de nog te ontvangen

De schulden korte termijn betreffen leveranciers, opgenomen

subsidie en vorderingen op verenigingen en derden.

vakantie personeel en vooruit ontvangen contributies,

Liquide middelen

verzekeringspremies en subsidies.

De liquide middelen bestaan uit kasgeld en verder al dan niet

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

rentedragende tegoeden bij de Rabobank en de ING Bank.

De vereniging is een meerjarige huurverplichting aangegaan

Bestemmingsreserve
In het boekjaar 2019 is de bestemmingsreserve per saldo
afgenomen.

tot en met 31 december 2025 terzake van huur van
kantoorruimte. De jaarlijkse huurlast (exclusief servicekosten)
bedraagt € 48.000,De vereniging is een meerjarige leaseverplichting aangegaan

Passiva

tot en met 6 september 2021 terzake lease van een

De vermogenspositie per ultimo 2019:

personenauto. De jaarlijkse last bedraagt € 12.372,-

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat
van € 287.666 waarvan € 82.666 wordt toegevoegd aan
de algemene reserve en € 205.000 wordt aangemerkt als
bestemmingsreserve.
De algemene reserve is gestegen tot € 1.094.231

19 |

JAARVERSLAG 2019

5. FINANCIËN

Werkkapitaal
Werkkapitaal
Vorderingen korte termijn
Effecten
Liquide middelen
Subtotaal vlottende activa
Schulden korte termijn
Totaal

2018
160
121
2.070
2.351
425
1.926

2019
238
158
2.111
2.501
524
1.977

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de NTFU ruimschoots aan haar korte termijn verplichtingen
kan voldoen.
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Staat van baten en lasten
Resultaat 2018

Begroting 2019

Resultaat 2019

Personeel

987.714

1.098.158

1.050.051

Huisvesting

75.194

76.600

81.469

Bureau & organisatie

193.172

205.600

218.559

Bestuur & commissies

16.463

25.350

26.666

Kosten organisatie

Regio’s
Totaal Kosten organisatie

11.828

17.600

9.372

1.284.371

1.423.308

1.386.117

1.499.550

1.532.744

1.583.282

368.935

290.000

370.919

1.926

11.000

29.859

Opbrengsten organisatie
Contributies
Subsidies
Overige opbrengsten
Sponsoring
Totaal Opbrengsten organisatie

59.775

60.000

75.779

1.930.186

1.893.744

2.059.840

Kosten producten en diensten
1.896.223

1.814.679

2.146.577

Magazines

Verzekeringen

200.933

230.000

163.562

Marketing en PR

140.009

170.000

117.786

Verenigingsondersteuning en ledenservice

153.394

103.500

275.803

Opleidingen
Totaal Kosten producten en diensten

38.936

87.750

34.973

2.429.496

2.405.929

2.738.701

1.894.024

1.818.244

2.106.517

52.614

75.000

48.053

143.669

35.500

169.698

41.966

26.000

27.028

2.132.274

1.954.744

2.351.296

Opbrengsten producten en diensten
Verzekeringen
Magazines
Verenigingsondersteuning en ledenservice
Opleidingen
Totaal Opbrengsten producten en diensten
Projecten
Start2Bike

14.303

0

1.348

Holland Classic

-10.015

-19.250

0

4.288

-19.250

1.348

352.880

0

287.666

Totaal Projecten
TOTAAL
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Toelichting op de staat van baten en lasten
• De toename van het aantal leden is meer dan begroot
gebleken.
• Door de stijgende ledenaantallen en stijgende afgenomen
aanvullende fietsverzekeringen zijn de opbrengsten en
kosten van Verzekeringen gestegen.
• Kosten Marketing en PR zijn gedaald door lagere
uitgaven aan advertenties en doordat er geen clinics zijn
georganiseerd voor bedrijven.

• Opbrengsten en kosten Verenigingsondersteuning en
Ledenservice zijn gestegen doordat er meer subsidie
vanuit NOC*NSF en de Provincie Gelderland is ontvangen.
• Kosten en Opbrengsten voor verzekeringen zijn gestegen
door gestegen aantallen afgesloten verzekeringen en een
premieverhoging. Er is een voorziening opgenomen voor
een naheffing van de assurantiebelasting.
• De Holland Classic is in 2019 niet georganiseerd.

• Opbrengsten Subsidies is groter dan begroot als gevolg
van een hogere bijdrage van NOC*NSF.

Subsidies NOC*NSF
Ontvangen bijdragen
Algemeen functioneren
Versterken Sportbonden
Positieve Sportcultuur
Maatwerkbudget Innovatie en Transitie
Totaal
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€ 370.919
€ 50.173
€ 12.743
€ 15.000
€ 473.349

Staat van Baten en Lasten
Subsidies
VO en Ledenservice
VO en Ledenservice
VO en Ledenservice

5. FINANCIËN

Kengetallen
Realisatie 2018

Begroot 2019

Realisatie 2019

Aangesloten leden
Aantal verenigingen
Aantal stichtingen
Totaal

520
115
635

515
115
630

528
129
657

Aantal Leden
Leden vereniging
Individuele leden
Totaal

52.213
21.845
74.058

53.000
22.000
75.000

52.164
24.280
76.444

M-leden

1.347

1.400

1.521

Aantal tochten
Toertocht
Mountainbike of Graveltocht
Pelotonstocht
Recreatieve tocht
Funclasse/Tijdrit
Totaal

1.381
962
50
194
9
2.596

2.500

1.404
897
28
152
24
2.505

Sterrit

147

125

152

Aantal verzekeringen
Aanvullende fietsverzekeringen
Reisverzekeringen

7.533
284

6.200
250

7.880
281

Aantal personeelsleden
In FTE’s

14,81

15,79

14,76
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5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: Nederlandse Toer Fiets Unie

op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening’.

A.	Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen jaarrekening 2019

Wij zijn onafhankelijk van de Nederlandse Toer Fiets Unie zoals vereist

Ons oordeel

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de Nederlandse Toer Fiets Unie te

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Veenendaal gecontroleerd.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een

geschikt is als basis voor ons oordeel.

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de

in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante

2019 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen

B.	Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen andere informatie

voor financiële verslaggeving.

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het

De jaarrekening bestaat uit:

jaarverslag andere informatie. Op grond van onderstaande werkzaamheden

1.

de balans per 31 december 2019;

is en geen materiële afwijkingen bevat.

2.

de winst- en verliesrekening over 2019 ; en

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze

Nederlandse Toer Fiets Unie per 31 december 2019 en van het resultaat over

3.	de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder
ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden
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zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar

kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of
anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

5. CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven
van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging
in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van
genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen
heeft om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of
als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een

van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en
omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd
en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
•	het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening
afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid
in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
•	het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd

zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om

met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het

een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude

van de vereniging;

ontdekken.

•	het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel

financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van

indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk,

schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de

van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis

jaarrekening staan;
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•	het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van
de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten.
•	het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening
en de daarin opgenomen toelichtingen; en
•	het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Veenendaal, 1 april 2020
Elysee Accountants B.V.

(was getekend)
H. van Zijtveld AA
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