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Leeswijzer
In de meerjarenbeleidsperiode 2021-2024 gebruiken we de 

pijlers Verenigingen, Fietsers en Belangenbehartiging. Deze 

indeling houden we ook aan voor het jaarverslag 2020. De 

doelstellingen uit 2020 lees je terug bij de pijlers.

In 2020 werden we geconfronteerd met de coronapandemie 

en de beperkende maatregelen. Als organisatie werkten 

we vanuit huis. We pasten onze dienstverlening hierop aan. 

Corona had ook invloed op de wielersport, onze verenigingen 

en toertochtorganisatoren. Niet alle plannen konden daarom in 

2020 uitgerold worden, waardoor niet alle doelstellingen uit het 

jaarplan 2020 zijn behaald.  
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1.  Verenigingen
Doelen 2020
• Het aanbod van de bij de NTFU aangesloten verenigingen versterken.

• De uitstroom onder verenigingsleden verminderen (ledenbehoud).

Subdoelen 2020
• Alle toertochten hebben een compleet ingevulde detailpagina op Fietssport.nl.

• 54.000 verenigingsleden.

•  Aangesloten organisaties beoordelen de ondersteuning van de NTFU 

gemiddeld met een 8.

•  Minimaal 50% van de verenigingen beschikt over een opgeleide  

wegkapitein/MTB-begeleider.
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1. VERENIGINGEN

Wat hebben we gedaan 
en bereikt?

Op maat informatie voor verenigingen en stichtingen
We informeerden verenigingen en stichtingen vaker én op 

maat. Tochtorganisatoren, onderhoudsgroepen, instructeurs 

of secretarissen en penningmeesters kregen nieuwsbrieven 

met daarin voor hen relevante content. Daarnaast ontvingen 

bestuursleden van verenigingen en stichtingen elke twee weken 

de verenigingsnieuwsbrief, met artikelen over onder andere 

bestuurlijke zaken, goede voorbeelden van ledenwerving- en 

behoud en interessante workshops en trainingen en ook de 

wielersport specifieke adviezen in coronatijd. 58,7% van de 

ontvangers opende de nieuwsbrief. Het landelijk gemiddelde open 

ratio van nieuwsbrieven ligt op 30,29% (bron: Frankwatching).

Vrijwilligerswerk in de spotlights
Ook bereikten we 2.792 vrijwilligers die zich via hun vereniging 

of een toertocht inzetten voor de wielersport. Zij ontvingen in 

december een gepersonaliseerde videoboodschap van Anna van 

der Breggen of Bart Brentjens. 71,2% (1.893) van de vrijwilligers 

opende deze videoboodschap. Rondom nationale Vrijwilligersdag 

deelden we content over vrijwilligerswerk, om het belang van 

vrijwilligers voor de wielersport te onderstrepen.

58,7%
van de bestuursleden  

opende de 
verenigingsnieuwsbrief

2.792
vrijwilligers ontvingen

een persoonlijke 
bedankvideo

https://youtu.be/I9kZiXs4z64
https://youtu.be/I9kZiXs4z64
https://youtu.be/-7Q6eUcQrMI
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1. VERENIGINGEN

Ondersteuning in coronatijd
Sinds het begin van de coronaperiode volgden we de ontwikkelingen 

op de voet. We stonden in nauw contact met sportkoepel NOC*NSF, 

die weer rechtstreeks contact had met het ministerie van VWS en het 

RIVM. Na elke persconferentie vertaalden we zo snel als mogelijk de 

maatregelen naar specifieke adviezen voor wielersporters, verenigingen 

en toertochtorganisatoren en we adviseerden hen over wat niet meer 

mag, maar ook over wat nog wél kan.

We brachten de wensen van toertochtorganisatoren, verenigingen 

en fietsers in bij NOC*NSF. Zij voerden namens de Nederlandse 

sport gesprekken met de overheid. De NTFU trok daarbij op met 

buitensportbonden met soortgelijke evenementen, zoals de Koninklijke  

Wande Bond Nederland (KWBN) en de Koninklijke Nederlandse 

Schaatsbond (KNSB). De overheid stond evenementen toe per 1 juli 

2020, mits deze voldeden aan de maatregelen. In oktober 2020 werd de 

toestemming ingetrokken.

Daarna focusten we ons op de verruimingsmogelijkheden voor 

doorstroomevenementen zoals toertochten. We wilden bereiken dat 

tochten een andere status krijgen dan grootschalige evenementen en 

dus eerder kunnen starten. We zetten deze lobby in 2021 voort. 
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Verenigingsondersteuning: bijna alles digitaal
De NTFU vindt het prettig verenigingsbestuurders en leden persoonlijk 

te ontmoeten. Dat was in 2020 lastig. Net vóór corona Nederland 

bereikte, organiseerden we op vier locaties in het land de Avond van 

de Wielervereniging. We gaven 15 workshops en ontmoetten bijna 200 

bestuursleden en instructeurs. De deelnemers beoordeelden deze 

avonden gemiddeld met een 7,5.

We schakelden daarna snel over op online bijeenkomsten. We 

organiseerden 6 webinars, gaven aan 34 bestuursleden de vierweekse 

online training ‘Een warm welkom op de Club’ (ledenbinding) en 

organiseerden in december de online pilot ‘Aanspreken op gedrag’.

Ook de regio-overleggen konden niet in het land plaatsvinden. Tijdens 

de online overleggen spraken we alsnog met bestuursleden van 120 

verenigingen en stichtingen. Ook vond er in december digitaal overleg 

plaats voor onderhoudsgroepen van MTB-routes. 

Verenigingen en stichtingen beoordeelden onze dienstverlening en onze 

producten in 2020 met een 7,6. 

Wegkapiteins/MTB-begeleiders
We leidden 169 wegkapiteins en 43 MTB-begeleiders op (32% 

van de verenigingen hebben een opgeleide wegkapitein of MTB-

begeleider). Deze aantallen zijn lager dan onze doelstelling. Door de 

coronamaatregelen konden we alleen in de zomermaanden de cursus 

organiseren. Er is een wachtlijst met wielersporters die de opleiding willen 

volgen zodra dit weer kan. Verder gingen we een samenwerking aan met 

Boatrainer.nl en leidden 8 BOA-trainers op. We trainden deze trainers 

op MTB-vaardigheden die ze kunnen toepassen in het werkveld.

1. VERENIGINGEN
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Ondersteuning bij opvang en behoud (nieuwe) leden
Fietsen blijft populair. Elk jaar komen er nieuwe wielrenners en 

mountainbikers bij. We helpen verenigingen graag deze fietsers aan zich 

te binden. 

•  We gaven beginnende fietsers een duwtje in de rug om kennis te 

maken bij een vereniging. Dat deden we door de clubpagina’s op 

Fietssport.nl/clubs te verbeteren. Via de button ‘Fiets een keer 

mee’ kunnen fietsers zich aanmelden voor een kennismakingsrit. 

Met een online campagne op sociale media promootten we het 

clublidmaatschap bij individuele fietsers.

•  We stimuleerden verenigingen een clubpagina aan te maken én 

hielpen de clubs actief bij het vullen van die pagina’s. Daardoor hadden 

292 verenigingen een goed gevulde clubpagina op  

Fietssport.nl/clubs met tekst, foto’s en een clubkalender. Dit is 56% 

van onze verenigingen. Ook in 2021 stimuleren we de verenigingen de 

clubpagina op orde te hebben. 

•  De instructeur speelt een grote rol bij de opvang en het behoud van 

leden. Daarom ontwikkelden we de instructeursopleiding op niveau 2 

door. Helaas kon door corona de opleiding niet starten. We schuiven 

dit door naar 2021. 

•  We stelden in november de ledenmonitor ter beschikking aan NTFU-

verenigingen. De ledenmonitor geeft de vereniging een beeld van de 

wensen en ideeën van de leden. Met de resultaten gaat het bestuur 

gericht aan de slag met ledentevredenheid, -behoud en -werving. De 

eerste 10 verenigingen gebruikten deze monitor inmiddels.

1. VERENIGINGEN

https://www.fietssport.nl/clubs
https://www.fietssport.nl/clubs
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Support voor toertochtorganisatoren
•  We hielpen in de zomer tochtorganisatoren bij de organisatie van een veilig en coronaproof 

evenement, door praktische richtlijnen te bieden en tips te delen om drukte te spreiden, zoals 

het inrichten van tijdvakken, voorschrijving aanbieden en Scan & Go gebruiken.

•  Op Fietssport.nl bereidden we deelnemers voor op hun deelname aan een tocht in coronatijd. 

Schrijf je van te voren in, gebruik je Scan & Go-pas, start in het juiste tijdvak, gebruik je eigen 

bidon, volg de instructies op en houd rekening met andere verkeersdeelnemers waren punten 

die we meegaven aan fietsers.

•  Ondanks dat er weinig tochten konden plaatsvinden, werden eind 2020 tóch bijna 900 

evenementen aangemeld voor de toertochtenkalender 2021.

•  Er waren op Fietssport.nl 560 toertochtpagina’s gevuld met tekst (65%) en 331 ook met 

foto’s (38%).

Scan & Go als webapplicatie
We stelden Scan & Go als webapplicatie beschikbaar. Hierdoor kunnen vrijwilligers ook scannen 

met hun telefoon of tablet. Deze webapplicatie was noodzakelijk om deelnemers daadwerkelijk 

sneller te laten starten, want steeds meer fietsers gebruiken Scan & Go. We wilden de 

webapplicatie uitgebreid testen, maar door het beperkt aantal tochten was dat niet mogelijk. We 

zetten dit in 2021 voort.

Evaluatie kwaliteitssysteem
We vinden het belangrijk onze producten en diensten te blijven verbeteren. Een stagiair maakte 

daarom een start met de evaluatie van het kwaliteitssysteem voor toertochten. Gebaseerd op zijn 

bevindingen, evalueren we in 2021 het kwaliteitssysteem verder.

56%
van de verenigingen  
heeft een ingevulde 

clubpagina

65%
van de toertochtpagina’s 

 is gevuld met tekst

38%
van de toertochtpagina’s 

heeft tekst én beeld

1. VERENIGINGEN
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Verenigingsfonds
We startten met het NTFU Verenigingsfonds. Met het fonds helpen we 

verenigingen structureel bij het opstarten of verbeteren van hun aanbod. 

Verenigingen konden een aanvraag doen op het gebied van jeugd, 

toertochtpromotie en ledenbehoud- en werving. 18 verenigingen deden 

een goede aanvraag en we keerden in totaal € 15.000,- uit (50% jeugd, 

26% toertochtpromotie en 14% ledenbehoud- en werving). Ook in 2021 

stellen we het Verenigingsfonds beschikbaar.

700+ deelnemers Start2Bike
De coronaperiode leverde ook iets positiefs op: veel mensen begonnen 

door de beperkingen met wielrennen of mountainbiken. Helaas kon de 

voorjaarseditie van Start2Bike niet doorgaan, maar de najaarseditie 

gelukkig wel. We zetten daarom een online campagne op sociale 

media uit om beginnende fietsers te werven voor Start2Bike. Ook de 

55 deelnemende verenigingen zetten alles op alles om beginners te 

bereiken. Met succes: 700+ mensen namen in september deel aan de 

Start2Bike-trainingen, uiteraard met veiligheidsmaatregelen. Een mooie 

kennismaking met de sport én de vereniging.

1. VERENIGINGEN
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169
wegkapiteins en MTB-
begeleiders opgeleid

18 verenigingen
deden een goede aanvraag  
voor het Verenigingsfonds

€ 15.000,-
keerden we aan uit voor plannen  

op het gebied van jeugd, 
tochtpromotie  

en ledenbehoud- en werving

32%
van de verenigingen  

heeft een wegkapitein  
of MTB-begeleider

700+
fietsers namen deel  

aan Start2Bike

7,6
gemiddelde beoordeling 

ondersteuning vanuit NTFU

1. VERENIGINGEN
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2. Fietsers
Doelen 2020
• Beleving rondom NTFU-toertochten vergroten.

• De uitstroom onder leden verminderen (ledenbehoud).

• Het route-aanbod op Fietssport.nl wordt uitgebreid met alle vaste MTB-routes in Nederland.

Subdoelen 2020
• Minimaal 45% van de wielersporters in Nederland neemt deel aan een of meerdere toertochten.

• NTFU-toertochten staan voor minimaal 75% van de wielersporters garant voor kwaliteit.

• Leden beter en frequenter informeren over het lidmaatschap en de voordelen hiervan.

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

• 26.000 individuele leden. 

• Aangesloten leden beoordelen de dienstverlening van de NTFU gemiddeld met een 8.
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2. FIETSERS

Wat hebben we gedaan en bereikt?

Ledenaantal steeg naar 76.855 leden
Ondanks de coronaperiode sloten we 2020 af met een positief resultaat ten opzichte van 2019 

(+411 leden). Het aantal verenigingsleden nam iets af (-671) naar 51.493. Het aantal individuele 

leden steeg met 1.082 leden naar 25.362. Ondanks deze stijging behaalden we niet het gestelde 

doel van 80.000 leden. Vergelijken we het met andere sportbonden die door de coronacrisis veel 

leden kwijtraakten, dan mogen we zeker tevreden zijn met deze cijfers.
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Fietsen in coronatijd
2020 was in alle opzichten een bijzonder wielerjaar te noemen. NTFU ondersteunde 

wielersporters zoveel als mogelijk en informeerde hen over wat niet meer mocht, maar nog wel 

kon. We vertaalden na elke persconferentie de landelijke maatregelen naar onze wielersport. In 

de zomer – hét moment om toertochten te rijden – was de kalender leeg. Daarom organiseerden 

we met virtueel fietsplatform Bkool de Fietssport League. Zo konden wielersporters toch 5 

toertochten rijden. 

Bekendheid toertochten
In 2020 gingen we een samenwerking aan met het (online) fietsmagazine Bicycling. Zij delen 

onze toertochtenkalender met hun achterban. Zo komen de tochten bij een breder publiek onder 

de aandacht. De samenwerking met Bicycling is breed: we werken ook samen aan een veilige 

wielersport en Bicycling besteedt ook aandacht aan onze verenigingen. 

Met het project ‘de Meesterknecht’ brachten we toertochten ook onder de aandacht. Zo namen 

we video’s op met NTFU-ambassadeurs Anna van der Breggen en Bart Brentjens. Zij promoten in 

deze video’s de toertochten. 

Routepromotie
In opdracht van de provincie Drenthe besteedden we aandacht aan de MTB-routes om de 

wielersport te promoten én de vrijetijdseconomie te stimuleren. Voor deze promotie ontvingen 

we een vergoeding. We schreven mooie verhalen, maakten mooie kiekjes, schoten deze video 

en verstuurden een speciale nieuwsbrief. Deze content werd in totaal meer dan een miljoen keer 

bekeken. We zijn met andere provincies en toeristenbureaus in gesprek om dit uit te breiden.

2. FIETSERS

https://www.fietssport.nl/magazine/routes-reizen/vijf-mountainbikeroutes-in-drenthe-die-je-niet-mag-missen
https://www.youtube.com/watch?v=qbZhHes_oDU
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Fietssport-app
We begonnen met het ontwikkelen en testen van de Fietssport-

app. Hiervoor ontvingen we een subsidie vanuit het innovatiefonds 

van NOC*NSF. De app is een digitale wielergids. Je vindt er alle 

NTFU-toertochten, download er routes en ontdekt fietsspots in de 

buurt. In maart 2021 lanceren we de Fietssport-app en breiden we 

in de loop van 2021 uit met functionaliteiten. Met de Fietssport-app 

zijn we nog meer van toegevoegde waarde tijdens het fietsen. 

Fietssport.nl
De nieuwe Fietssport-website ging in juni 2020 live.

•  Het bezoekersaantal op Fietssport.nl bleef stabiel in 

vergelijking tot 2019: 1 miljoen unieke bezoekers. Dat is knap, 

want de belangrijkste reden om de site te bezoeken – de 

toertochtenkalender - verdween vanwege corona. 

•  Het bezoek aan onze kalender daalde met 65%. Hierdoor 

‘bladerden’ mensen minder snel op de site.

•  Totaal aantal bezochte pagina’s: 4,5 miljoen (50% minder dan 

2019).

•  Gelukkig bleven we met goede artikelen en ons routeplatform 

relevant in deze lastige tijd. Het artikel ‘Fietsen en het 

coronavirus: 8 vragen’ was het populairst in 2020, met 85.000 

views.

1 miljoen
unieke bezoekers

4,5 miljoen
bezochte pagina’s

65% 
minder bezoekers op de 

toertochtenkalender

85.000 views 
Artikel ‘Fietsen en het 
coronavirus: 8 vragen’ 

populairste artikel

2. FIETSERS



|     JAARVERSLAG 202016

3.  Belangenbehartiging
Doelen 2020
•  Het beleid van overheden en andere bepalende organisaties positief beïnvloeden waardoor het vrij 

en veilig beoefenen van de wielersport en het organiseren van wielersportevenementen mogelijk is 

gebleven.

•  Het imago van wielersporters positief bevorderen.

Subdoelen 2020
•  Sportief fietsen heeft een plaats in het uitvoeringsprogramma van Tour de Force.

•  Er zijn basisafspraken gemaakt met de landelijke koepels van gebiedsbeheerders omtrent de 

toegankelijkheid van gebieden.

•  Ontwikkelingsfase 3 van EVA is afgerond.
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3. BELANGENBEHARTIGING

Wat hebben we gedaan en bereikt?

Vrije toegang voor wielersporters
Onze ambitie was om basisafspraken te maken met landelijke koepels over de toegankelijkheid 

van gebieden. Dit bleek niet gemakkelijk, zeker niet in dit coronajaar waarbij terreinbeherende 

organisatie veel drukte in hun gebieden ondervonden. Deze zaken konden we wel realiseren:

•  Structureel overleg met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Zo bouwen we aan 

structurele samenwerking en weten we elkaar goed en snel te vinden.

•  Mountainbikers zijn straks welkom in de daarvoor aangegeven recreatiezones op 

de Veluwe. We brachten de belangen van MTB’ers in tijdens de overleggen over de 

recreatiezoneringsplannen van de provincie Gelderland. MTB’ers zouden in veel zones niet 

welkom zijn, daar waar wandelaars en ruiters wel mogen komen. De NTFU ging niet akkoord 

met deze situatie. Er zou voor MTB’ers te weinig ruimte overblijven en er zou op deze 

manier ook geen draagvlak komen voor de maatregelen. Dit leidde ertoe dat MTB’ers onder 

voorwaarden tóch welkom zijn in die zones. 

•  We spraken met de provincie Zuid-Holland over recreatie en sport. Hierin trokken we op met 

NOC*NSF. Voor de provincie Groningen leverden we input op hun uitvoeringsprogramma 

‘Fiets’. In Flevoland praatten we mee over een beweegvriendelijke leefomgeving en over de 

wielersport.

•  In het Rijk van Nijmegen werden vernieuwde MTB-routes geopend. Vanwege drukte en 

spanningen tussen gebruikers van dit natuurgebied, gingen er stemmen op een deel van de 

routes te sluiten. De NTFU ondersteunde Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen 

met onderhoudsrichtlijnen, verzekeringen en hulp bij lokale belangenbehartiging.
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Positief imago MTB’ers: Natuurlijk Opgeruimd
In september besteedden we aandacht aan het imago en gedrag 

van MTB’ers. De grootste ergernis van bezoekers van het bos is 

zwerfafval. Samen met MTB-onderhoudsgroepen organiseerden we 

een opschoondag op de wandelpaden. Rondom dit initiatief deelden 

we content gerelateerd aan het onderwerp imago en gedrag én 

organiseerden we een excursie met de boswachter. Deze acties waren 

goed voor een gezamenlijk bereik van 400.000. 

Positief imago wielrenners: De Echte Wielrenner
Een klein deel van de wielrenners en mountainbikers gedraagt 

zich niet zoals het hoort. Zij verpesten het imago van de sport en 

daar hebben alle fietsers onterecht last van. Daarom laat NTFU 

voortdurend de positieve kant van de sport zien. Zo braken NTFU 

en Bicycling met de campagne ‘Dame of heer, de echte wielrenner 

gedraagt zich in het verkeer’ een lans voor de wielrenners die zich wél 

aan de gedragsregels houden. En, aan degenen die niet op de hoogte 

zijn van de gedragsregels, liet ex-profwielrenner Laurens ten Dam in 

deze video zien hoe het wél moet. 

Classificatie MTB-routes
We werkten aan het classificatiesysteem waarmee de MTB-routes in 

Nederland een weging krijgen qua moeilijkheidsgraad. De vormgeving 

is klaar en de moeilijkheidsgraden zijn bepaald. Samen met de MTB 

Expertgroep (een groep vooraanstaande MTB’ers met ervaring in 

routebouw en onderhoud) werd de classificatie uitgedacht en in 2021 

worden de richtlijnen bepaald. 

3. BELANGENBEHARTIGING

https://youtu.be/xAkrxeH-cS4
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MTB-routes in Routedatabank
We werkten aan een eigen routedatabase die gekoppeld wordt aan Fietssport.nl en de landelijke 

routedatabank. In de landelijke databank staan al fietsknooppuntroutes en wandelroutes. 

Door een subsidie van NOC*NSF werd dit mogelijk. We richtten een systeem in dat voor 

onderhoudsgroepen meer biedt dan alleen het invoeren van het tracé van de route. Ze kunnen er 

bijvoorbeeld de bebording van en werkzaamheden aan de route bijhouden. We voerden de eerste 

routes in en enkele onderhoudsgroepen testten het systeem. Voor het opnemen van de routes in 

de landelijke routedatabank maakten we afspraken met Fietsplatform en Wandelnet.

Afsluitdijk toegankelijk voor fietsers
Vanwege langdurig onderhoud werd in 2019 het fietspad op de Afsluitdijk afgesloten. Dankzij 

een gezamenlijke lobby, waaronder de NTFU, opende Rijkswaterstaat de dijk op vier zondagen 

speciaal voor fietsers. Dit jaar ging dat niet, vanwege de locatie van de werkzaamheden op de 

dijk. Fietsers die over de Afsluitdijk wilden, moesten de fietsbus gebruiken. We adviseerden 

Rijkswaterstaat daarom bij drukte meer bussen in te zetten. Daar gaf Rijkswaterstaat gehoor 

aan. De werkzaamheden duren zeker nog tot 2025. Samen met Fietsersbond, Fietsplatform en 

Wandelnet zetten we daarom de digitale protestactie ‘Ode aan de Afsluitdijk’ op. Dit leidde ertoe 

dat de minister toegezegde met de Fietsersbond in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Eind 

2020 heeft dit gesprek nog niet plaatsgevonden. 

Alliantie Samen Fietsen
Ook in 2020 maakten we deel uit van de Alliantie Samen Fietsen. We merken dat de urgentie niet 

altijd gevoeld werd bij de andere partijen, maar dat zij wel graag met elkaar in gesprek blijven. We 

hielden elkaar goed op de hoogte en wisten elkaar te vinden als er iets speelde. In 2020 startte 

het onderzoek Samen op het Fietspad waar dezelfde problematiek aan de orde is. Alle partijen uit 

de alliantie nemen hieraan deel.

3. BELANGENBEHARTIGING
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EVA (Eenvoudig Vergunningen Aanvragen)
EVA is het systeem dat het voor organisatoren makkelijker maakt 

vergunningen aan te vragen voor hun tocht. We draaiden voor EVA een 

pilot met de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en Wageningen, 

de Provincie Gelderland en Veiligheidsregio Midden Gelderland. De 

organisatoren en betrokken partijen testten de online tool in de praktijk. 

We konden door corona niet uitgebreid testen, maar de betrokken 

partijen waren enthousiast. De opmerkingen namen we mee en 

technische verbeteringen voerden we door. Volgens planning zouden we 

fase 3 afronden. Overheden bleken echter nog niet klaar te zijn. Daarom 

voegden we fase 1 en fase 2 samen. We maakten deze uitgebreider en dit 

voorzag in veel gemak voor onze organisatoren en overheden.

Sportief fietsen in ambitiedocument Tour de Force
De sportieve fietser is een van de zes onderscheiden type fietsers 

in het uitvoeringsprogramma van Tour de Force, een samenwerking 

tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, 

kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker 

fietsbeleid in Nederland. We zagen dat in het uitvoeringsprogramma 

de belangen van de recreatieve en sportieve fietser op het gebied van 

routes voor een groot deel gelijk zijn. We werkten daarom samen met 

Fietsplatform, Fietsersbond, ANWB en NOC*NSF om de belangen van 

de recreatieve en sportieve fietsers onder de aandacht te brengen in dit 

programma, waar de stedelijke fietsproblematiek de boventoon voert.

3. BELANGENBEHARTIGING



|     JAARVERSLAG 202021

4. Financiën
Algemeen

Doelstelling
De NTFU stelt zich ten doel het bevorderen van de 

wielersport in de meest ruime zin van het woord.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: S. Kool, Secretaris: W. Noorman, 

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

Directeur
A. de Vries

Grondslagen voor de waardering  
en resultaatbepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische 

kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, 

voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze 

zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar 

waarin ze voorzienbaar zijn.

Waarderingsgrondslagen  
voor de balans

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op 

verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 

waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 

worden berekend op basis van een vast percentage van 

de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele 

restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 

ingebruikname. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

Op inventaris wordt 20%, op computers 33% en op 

vervoermiddelen 20% afgeschreven.

Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen, alsmede de 

handelsvoorraden, worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs dan wel lagere actuele waarde voor zover 

nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid

Vorderingen
Voor zover nodig is op de vorderingen een voorziening 

wegens oninbaarheid in mindering gebracht.
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Effecten
De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd 

tegen de reële waarde. De gerealiseerde en niet-

gerealiseerde waardeveranderingen van de ter beurze 

genoteerde effecten worden in de winst- en verliesrekening 

verantwoord. De niet ter beurze genoteerde effecten 

worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lagere 

marktwaarde waarbij is uitgegaan van de individuele 

effecten.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale 

waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan 

wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij 

anders is bepaald.

Grondslagen voor  
de resultaatbepaling

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-

opbrengsten en de kosten en andere lasten van het jaar, met 

gewaardeerd met inachtneming van hiervoor reeds vermelde 

waarderingsgrondslagen.

Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarop ze 

betrekking hebben. Verliezen welke hun oorsprong vinden 

in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze 

voorzienbaar zijn.

Opbrengsten
De opbrengsten betreffen de jaarlijkse contributies van 

aangesloten leden, aan derden geleverde diensten en 

goederen en toegekende subsidies.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn 

berekend door middel van vaste percentages van de 

verkrijgingswaarde, op basis van de verwachte economische 

levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van 

materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode 

betrekking hebbende rente-opbrengsten en -kosten.

4. FINANCIËN
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2019 2020
Activa
Vaste activa 51 35

Vlottende activa 5 34
Vorderingen lange termijn 2 2
Vorderingen korte termijn 233 231
Effecten 158 180
Liquide middelen 2.111 2.125
Totaal Activa 2.560 2.607
Passiva
Eigen vermogen 1.012 1.094
Bestemmingsreserves 691 629
Schulden Lange termijn 43 43
Schulden korte termijn 524 633
Belastingdienst 2 29
Totaal Passiva 2.272 2.429
RESULTAAT 288 178

Balans

4. FINANCIËN
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Toelichting op de balans
Vlottende activa
De voorraden betreffen bondsartikelen, promotiemateriaal en 

kleding.

Vorderingen korte termijn
De vorderingen op korte termijn betreffen de nog te ontvangen 

subsidie en vorderingen op verenigingen en derden.

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kasgeld en verder al dan niet 

rentedragende tegoeden bij de Rabobank en Paypal.

Bestemmingsreserve
In het boekjaar 2020 is de bestemmingsreserve per saldo 

afgenomen.

Passiva
De vermogenspositie per ultimo 2020:

Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat 

van € 178.213 waarvan € 3.213 wordt toegevoegd aan de 

algemene reserve en € 175.000 wordt aangemerkt als 

bestemmingsreserve.

De algemene reserve is gestegen tot € 1.097.444

Schulden lange termijn
De schulden op lange termijn betreffen de waarborgsommen, 

die door de leden van de NTFU zijn betaald.

Schulden korte termijn
De schulden korte termijn betreffen leveranciers, opgenomen 

vakantie personeel en vooruit ontvangen contributies, 

verzekeringspremies en subsidies.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De vereniging is een meerjarige huurverplichting aangegaan 

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 

tot en met 6 september 2021 terzake lease van een 

personenauto. De jaarlijkse last bedraagt € 12.372,- 

4. FINANCIËN
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Werkkapitaal

Werkkapitaal  2019 2020
Vorderingen korte termijn 238 231
Effecten 158 180
Liquide middelen 2.111 2.125
Subtotaal vlottende activa 2.501 2.536
Schulden korte termijn 524 658
Totaal 1.977 1.878

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de NTFU ruimschoots aan haar korte termijn verplichtingen 

kan voldoen.

4. FINANCIËN
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Resultaat 2019 Begroting 2020 Resultaat 2020
Kosten organisatie
Personeel 1.050.051 1.189.494 1.094.398

Huisvesting 81.469 80.800 82.278

Bureau & organisatie 218.559 207.600 254.603

Bestuur & commissies 26.666 23.350 15.468

Regio’s 9.372 14.500 849

Totaal Kosten organisatie 1.386.117 1.515.744 1.447.596
Opbrengsten organisatie
Contributies 1.583.282 1.612.657 1.613.409

Subsidies 370.919 350.000 357.155

Overige opbrengsten 29.859 3.500 36.789

Sponsoring 75.779 60.000 84.885

Totaal Opbrengsten organisatie 2.059.840 2.026.157 2.092.238
Kosten producten en diensten
Verzekeringen 2.146.577 2.172.170 2.438.316

Magazines 163.562 235.000 150.832

Marketing en PR 117.786 148.000 160.382

Verenigingsondersteuning en ledenservice 275.803 134.500 342.633

Opleidingen 34.973 64.280 17.189

Totaal Kosten producten en diensten 2.738.701 2.753.950 3.109.352
Opbrengsten producten en diensten
Verzekeringen 2.106.517 2.152.038 2.424.547

Magazines 48.053 54.000 33.705

Verenigingsondersteuning en ledenservice 169.698 12.500 187.392

Opleidingen 27.028 25.000 6.271

Totaal Opbrengsten producten en diensten 2.351.296 2.243.538 2.651.915
Projecten
Start2Bike 1.348 0 -8.992

Holland Classic 0 0 0

Totaal Projecten 1.348 0 -8.992
TOTAAL 287.666 0 178.213

Staat van baten en lasten

4. FINANCIËN
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Personeel
Kosten voor Personeel zijn lager uitgevallen dan begroot, 

als gevolg van een lager aantal FTE dan begroot

Overige opbrengsten
Door positieve herwaardering van de effecten portefeuille 

is het saldo beduidend hoger dan begroot

Verzekeringen
Door de stijgende vraag naar het product Extra 

Fietsdekking, zijn de opbrengsten en kosten van 

verzekeringen gestegen.

Marketing en PR
Kosten Marketing en PR zijn gestegen door uitgaven aan 

doorontwikkeling van Fietssport.nl.

Verenigingsondersteuning
Opbrengsten en kosten Verenigingsondersteuning 

en Ledenservice zijn gestegen doordat er meer 

projectsubsidies zijn ontvangen en besteed. 

Opleidingen
Als gevolg van de COVID-19 restricties hebben er minder 

opleidingen doorgang gevonden waardoor er minder kosten 

en minder opbrengsten zijn te noteren. 

Start2Bike
Het project Start2Bike is verliesgevend gebleken in 2020, 

dit vanwege het annuleren van de trainingen in het voorjaar 

als gevolg van de COVID-19 restricties.

Ontvangen bijdragen Staat van Baten en Lasten
Algemeen functioneren € 357.155 Subsidies
Versterken Sportbonden € 49.827 VO en Ledenservice
Positieve Sportcultuur € 34.757 VO en Ledenservice
Maatwerkbudget Innovatie en Transitie € 103.500 VO en Ledenservice
Totaal € 545.239

Subsidies NOC*NSF

4. FINANCIËN
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4. FINANCIËN

Kengetallen
 Realisatie 2019 Begroot 2020 Realisatie 2020
Aangesloten leden    
Aantal verenigingen 528 515 520
Aantal stichtingen 129 115 128
Totaal 657 630 648
    
Aantal Leden    
Leden vereniging 52.164 52.500 51.493
Individuele leden 24.280 24.500 25.362
Totaal 76.444 77.000 76.855
    
M-leden 1.521 1.450 1.358
    
Aantal tochten    
Toertocht 1.404  593
Mountainbike of Graveltocht 897  259
Pelotonstocht 28  12
Recreatieve tocht 152  67
Funclasse/Tijdrit 24  22
Totaal 2.505 2.500 953
    
Sterrit 152 125 87
    
Aantal verzekeringen    
Aanvullende fietsverzekeringen 7.880 7.000 9.167
    
Aantal personeelsleden    
In FTE’s 14,76 16,41 15,12
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Nederlandse Toer Fiets Unie

A.  Verklaring over de in het jaarverslag 
opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van de Nederlandse Toer Fiets Unie te 

Veenendaal gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een 

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

Nederlandse Toer Fiets Unie per 31 december 2020 en van het exploitatie 

resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland algemeen 

aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;

2. de staat van baten en lasten over 2020; en

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 op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de Nederlandse Toer Fiets Unie zoals vereist 

in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 

assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

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

geschikt is als basis voor ons oordeel.

B.  Verklaring over de in het jaarverslag 
opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening (financiën) en onze controleverklaring daarbij, omvat 

het jaarverslag het verslag van het bestuur over:

• Fietsers

• Verenigingen

• Belangenbehartiging

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

en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat.

4. FINANCIËN
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de 

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 

diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

dit is niet in overeenstemming met een specifieke richtlijn of standaard 

en kent een vrije vorm. Om deze reden hebben wij alleen werkzaamheden 

verricht op cijfers, welke verenigbaar zijn met de jaarrekening.

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 

aanvaardbare 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 activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 

twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit 

kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-

informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate 

van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle 

materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn 

materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk 

of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 

gebruikers op basis 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 
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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 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend 

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

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

van de vereniging;

•  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van 

schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan;

•  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 activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als 

wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen 

op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de 

toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 

Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 

is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 

of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een vereniging haar 

continuïteit niet langer kan handhaven;

•  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.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere 

over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante 

bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Veenendaal, 19 april 2021 Elysee Accountants B.V.

(was getekend)

H. van Zijtveld AA
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