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Leeswijzer
In het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 werken 

we met drie pijlers met drie ambities. Aan de 

hand van deze pijlers bepaalden we voor 2021 de 

doelstellingen. De ambities, doelstellingen en 

resultaten uit 2021 lees je terug bij de pijlers.

Ook in 2021 hadden we te maken met de 

coronapandemie en de beperkende maatregelen. 

Als organisatie werkten we daarom voor een 

groot deel vanuit huis. Dit had gevolgen voor de 

invulling van onze dienstverlening. Corona had 

ook invloed op de wielersport, onze verenigingen 

en toertochtorganisatoren. Niet alle plannen 

konden daarom gerealiseerd worden en niet alle 

doelstellingen uit het jaarplan 2021 zijn behaald. 
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1.  Verenigingen
Waar zetten we op in? 
• Het opvangen en behouden van leden.

• Het ontwikkelen van toekomstgericht vrijwilligersbeleid.

• Het werk van bestuurders en vrijwilligers verlichten.

Doelen
•  De NTFU ontmoet 50% van haar verenigingen tijdens regio-

overleggen, workshops 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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1. VERENIGINGEN

Contactmomenten
Verenigingen vormen de basis van onze bond. In januari namen we 

daarom twee nieuwe verenigingsondersteuners aan. Zo kunnen we 

verenigingen en toertochtorganisatoren nog beter van dienst zijn.

We hielpen 131 unieke verenigingen. We boden workshops en  

producten/diensten aan, zoals het verenigingsfonds, een adviesgesprek 

en de ledenmonitor. Sommige verenigingen gebruikten meerdere dingen. 

Daarom komen we op 190 afgenomen producten/diensten. Bij de regio-

overleggen ontmoetten we 198 verenigingen. In totaal ontmoetten we 258 

verenigingen (49%), fysiek of online. Uiteraard hielpen we dagelijks ook 

verenigingen met het beantwoorden van vragen per mail of telefoon. 

Ondersteuning in coronatijd
We moesten onze dienstverlening aanpassen vanwege de beperkende 

coronamaatregelen. In het voorjaar waren alle regio-overleggen 

online. Ook de Avond van de Wielervereniging vond online plaats. 

Na elke coronapersconferentie vertaalden we de maatregelen 

zo snel als mogelijk naar de wielersport. We beantwoordden veel 

coronagerelateerde vragen van bestuurders per mail of telefoon. Zo 

konden we ook in coronatijd van meerwaarde zijn. We merkten dat 

toertochtorganisatoren terughoudend waren om weer tochten te 

organiseren. Ons werk was vooral gericht op het toelichten van  

kansen en het uitleggen van de maatregelen.

Wat hebben we gedaan en bereikt?
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Voorlichting geven

In juli werd de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

ingevoerd. Een wet die voor bestuurders veranderingen met zich 

meebrengt. We bereidden bestuurders voor op de WBTR met twee online 

informatieavonden, informatie op de website en het beantwoorden van 

vragen.

Welkom op de club
In de zomer versoepelde het kabinet de coronamaatregelen. Fietsen 

in groepsverband was daardoor weer mogelijk. We lanceerden daarom 

de ledenwerfactie ‘Welkom op de club’. We maakten een film over 

de sfeer binnen een vereniging. Via nieuwsbrieven en een sociale-

media-campagne bereikten we 90.000 individuele fietsers. Zo’n 100 

verenigingen ontvingen aanmeldingen van potentiële leden. Dat leverde 

in juli 257 introducéleden op. Zij konden een maand gratis en verzekerd 

meefietsen bij een vereniging in de buurt. Uiteindelijk werd 25% van de 

deelnemers daadwerkelijk lid bij de vereniging.

Start2Bike
We organiseerden twee edities van Start2Bike. Er deden 60 startlocaties 

en 550 enthousiaste deelnemers mee. De deelnemers beoordeelden 

Start2Bike met een prachtige 8,8.

1. VERENIGINGEN

https://youtu.be/0MpiZHIKUjw


|     JAARVERSLAG 20217

Cyql
We lanceerden de Cyql-app; een product waarmee we taken van 

bestuurders verlichten. De app maakt het makkelijker om gezamenlijke 

ritten te plannen en te delen met leden. We bieden onze verenigingen 

deze app gratis aan. Eind 2021 hadden 160 verenigingen de app 

gedownload.

Scan & Go
In 2021 waren er technische problemen bij de webapplicatie van Scan 

& Go. De meeste problemen losten we op met hulp van verschillende 

verenigingen. Zo werkt de scanner op nagenoeg alle toestellen en de 

gegevens van de gescande deelnemers worden correct weergegeven.

Vergunningenbeleid
Ons doel was een uniform vergunningenbeleid in drie regio’s. Dit is 

niet gelukt. Er waren wel gesprekken met bijvoorbeeld Provincie 

Groningen om binnen de provincie tot eenduidig beleid te komen. De 

situatie rondom toertochten kent een lage prioriteit bij gemeenten. 

Zeker omdat er nauwelijks toertochten waren, konden we het moeilijk 

zichtbaar maken of bijvoorbeeld een pilot starten. Wel voerden we 

technische verbeteringen door aan de EVA-functionaliteit (Eenvoudig 

Vergunningen Aanvragen). De laatste verbetering wordt waarschijnlijk 

begin 2022 doorgevoerd.

1. VERENIGINGEN

https://www.ntfu.nl/ondersteuning/cyql
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Opleidingen
Door de coronamaatregelen konden we niet het aantal opleidingen 

wegzetten zoals gepland. Desondanks leidden we 176 wegkapiteins 

op. Zeventig deelnemers behaalden hun diploma basisinstructeur. 

Deelnemers beoordeelden de training tot basisinstructeur met een 7,6. 

Honderdtwintig verenigingen hebben minimaal één gecertificeerde 

instructeur (23% van onze verenigingen). De opleiding Wegkapitein - het 

vervolg konden we drie keer aanbieden, met in totaal 46 deelnemers. 

Beoordeling dienstverlening
Doordat we in 2022 waarschijnlijk aansluiten op de verenigingsmonitor 

van NOC*NSF zetten we geen monitor uit onder bestuurders. De nieuwe 

monitor gaat ons, maar ook verenigingen, meer inzichten geven. Zo 

kunnen verenigingen straks zelf zien hoe hun club het doet ten opzichte 

van andere verenigingen. Wel vroegen we leden hoe zij het lidmaatschap 

beoordelen. Dat doen ze gemiddeld met een 7,6. Het cijfer kwam dus 

anders tot stand dan in andere jaarverslagen.

Verenigingsfonds
Het verenigingsfonds helpt verenigingen structureel bij het opstarten of 

verbeteren van hun aanbod. Verenigingen konden aanvragen indienen op 

het gebied van jeugd, promotie toertocht en ledenbehoud- en werving. 

In totaal deden 27 verenigingen een goede aanvraag. Aan hen keerden 

we in totaal € 8.700,- uit. De aanvragen waren gericht op het opleiden 

van jeugdtrainers, het aanschaffen van leenfietsen en het promoten van 

toertochten. 

1. VERENIGINGEN

49% 
van onze verenigingen  

ontmoet

160 
Cyql-gebruikers

100
verenigingen geholpen met  

ledenwerving

60 
Start2Bike-startlocaties
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Code Goed Sportbestuur
In oktober lanceerde NOC*NSF de hernieuwde Code Goed Sportbestuur. Deze code vormt de 

basis voor integriteit in de sportsector. In de nieuwe Code Goed Sportbestuur ligt de nadruk 

op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke en organisatorische kwaliteit.

De NTFU ondersteunt verenigingsbestuurders hierbij en maakt hen bewust van de 

noodzaak van integer bestuur. In 2021 informeerden we bestuurders over de hernieuwde 

code. Ook reikten we tools aan zodat ze met de code aan de slag kunnen. Ook in 2022 

houden we de code onder de aandacht bij bestuurders.

Het hoofdbestuur van de NTFU en onze organisatie werkt ook volgens de Code 

Goed Bestuur. Aan de hand van de vier essentiële principes verantwoordelijkheid, 

democratie, maatschappij en transparantie geeft het hoofdbestuur invulling aan de 

code. Het onderwerp komt aan de orde tijdens de hoofdbestuursvergaderingen. 

Het hoofdbestuur houdt ook jaarlijks een bestuursevaluatie waarbij de vier thema’s 

terugkomen. Tijdens de Unieraadsvergadering wordt hierover gerapporteerd.

In 2020 en 2021 werd bijna het hele hoofdbestuur van de NTFU nieuw gekozen. 

Het bestuur sprak met elkaar over de governance van de organisatie: hoe willen 

we met elkaar besturen, wat is de taakverdeling en wat zijn de doelen? Eind 

2021 volgde het hoofdbestuur een training over de Code Goed Sportbestuur. 

Hieruit kwamen actiepunten waar zij in 2022 mee aan de slag gaan.

1. VERENIGINGEN

https://nocnsf.nl/goed-sportbestuur/code-goed-sportbestuur
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2. Fietsers
Waar zetten we op in? 
• Communicatie voor, tijdens en na het fietsen.

• Ledenvoordeel rondom trainingen en toertochten.

• Ledenbehoud via een beloningssysteem.

• Nieuwe propositie voor het product toertochten. 

• Promotie van clubactiviteiten onder ongeorganiseerde fietsers.

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

•  Het aantal opzeggende leden neemt af: 

-  Verenigingsleden: < 8,5% ten opzichte van het totaal aantal verenigingsleden; 

-  Individuele leden: < 5% ten opzichte van het 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.
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2. FIETSERS

Wat hebben we gedaan en bereikt?

Ledenaantal steeg naar 77.556
We sloten 2021 af met een ledenstijging ten opzichte van 2020 (+701 leden). Het percentage 

opzeggende leden bleef beperkt (8,4% bij verenigingen en 6,1% bij individuele leden), terwijl we ook 

nieuwe leden verwelkomden. Het aantal individuele leden steeg met 152 naar 25.514 leden. Het aantal 

verenigingsleden nam toe (+549) tot 52.042. Een compliment voor onze verenigingen die het lukte om 

tijdens de coronapandemie nieuwe leden aan de club te binden en huidige leden te behouden.
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Fietssport.nl
Fietssport is het platform van de NTFU voor de sportieve fietser. Hier vinden 

wielersporters alle informatie die zij nodig hebben om hun sport goed te kunnen 

beoefenen. Meer dan 100.000 mensen hebben een account op Fietssport.

Deze grote groep fietsers brachten we regelmatig op de hoogte van het 

aanbod van onze verenigingen. Zo werd de kalender met de tochten van onze 

verenigingen en stichtingen meer dan 1 miljoen keer geraadpleegd.

60% van onze verenigingen heeft een clubpagina op Fietssport. Deze clubpagina 

stelt verenigingen in staat hun aanbod te tonen aan de duizenden bezoekers van 

Fietssport. Bovendien gebruiken we de clubpagina in acties richting individuele 

fietsers, zoals de ledenwerfactie ‘Welkom op de club’. 

De NPS-score voor Fietssport is +36. Dit is lager dan de voorgenomen 

doelstelling. Het betekent echter wel een aanzienlijke verbetering ten opzichte 

van 2016 (+6) en 2018 (-1). Veertig procent van de gebruikers is erg positief over 

Fietssport. De kans is groot dat zij hun ervaringen met vrienden, familie en 

kennissen delen. Tien procent van de gebruikers is kritischer.

Fietssport-app
We lanceerden de Fietssport-app. Helaas nog zonder beloningssysteem, omdat 

partners andere prioriteiten stelden. In plaats daarvan zetten we in op de 

introductie van uitdagingen rondom routes en toertochten. In 2022 optimaliseren 

we deze functionaliteit. Ook onderzoeken we opnieuw de mogelijkheden van een 

beloningssysteem. De app is inmiddels meer dan 35.000 keer gedownload.

2. FIETSERS

1,5 miljoen 
bezoeken

1 miljoen 
nieuwsbrieven

100.000 
accounts

35.000 
gebruikers van de  

Fietssport-app 

https://www.fietssport.nl/
https://www.fietssport.nl/toertochten
https://www.fietssport.nl/clubs
https://www.fietssport.nl/informatie/app
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Communicatie voor, tijdens en na het fietsen
We intensiveerden de communicatie richting fietsers. Het gemiddeld aantal 

contactmomenten met (nieuwe) leden nam toe van 2 naar 9. Dit was te 

danken aan een nieuw leden- en communicatiesysteem. Bovendien zitten we 

dankzij de Fietssport-app bij 35.000 fietsers in de achterzak.

Ledenvoordeel rondom trainingen en toertochten
In 2021 werd het lidmaatschap nog interessanter. Ruim 32% van de fietsers 

is geïnteresseerd in (online) trainingsschema’s. Daarom sloten we een 

partnership met JOIN. Leden krijgen tot 50% korting op een abonnement. 

Daarnaast zorgden we ervoor dat leden voorrang krijgen op hun inschrijving 

bij populaire evenementen. Zo konden onze leden al in december hun 

deelname aan Limburgs Mooiste veilig stellen. 

Nieuwe propositie voor het product toertochten
Bij fietsers die geen toertochten rijden, schrikt de verwachte drukte af. 

Dat blijkt uit de Wielersportmonitor. Dit beeld ontstaat door enkele grote 

tochten waaraan duizenden deelnemers meedoen. Het merendeel van de 

tochten is klein én biedt fantastische routes: echte onontdekte parels. In 

de nieuwe propositie focusten we op de diversiteit in het aanbod, zodat 

iedereen een tocht vindt die bij hem/haar past.

2. FIETSERS

96,8% 
van de leden is  

(enigszins) bekend  
met de voordelen

Belangrijkste 
voordelen: 

• Fietsverzekering
• Fietssport Magazine

• Scan & Go

https://www.fietssport.nl/informatie/join
https://www.fietssport.nl/informatie/voordelen/korting-bij-toertochten
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3.  Belangenbehartiging
Waar zetten we op in? 
• Meer onderling begrip tussen wielersporters en andere weggebruikers.

• Vrije of eenvoudige toegang tot natuurgebieden.

• Toekomstbestendig route-onderhoud.

Doelen
• 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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3. BELANGENBEHARTIGING

Wat hebben we  
gedaan en bereikt?

Gedrag- en imagocampagnes

1. Buitencode
‘Ruimte voor elkaar, sportief gebaar’ is de 

slogan van de Buitencode die ervoor zorgt dat 

elke sporter respectvol omgaat met elkaar 

én de natuur. De Buitencode is sinds 2016 een 

gezamenlijk initiatief van Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, LandschappenNL, 

Atletiekunie, Koninklijke Nederlandse Hippische 

Sportfederatie (KNHS) en wielersportbond NTFU.

Dit jaar sloten ook de Koninklijke Wandel Bond 

Nederland (KWBN), Wandelnet en Sportvisserij 

Nederland zich bij de Buitencode aan. Zo 

informeren we steeds meer wandelaars, vissers, 

mountainbikers, hardlopers, trailrunners en 

ruiters over de Buitencode. Met subsidie vanuit 

het project Positieve Sportcultuur maakten we 

deze nieuwe video. Alle initiatiefnemers deelden 

deze video met hun achterban. Deze video werd 

zo’n 40 duizend keer bekeken.

https://youtu.be/KNUOLukqr1M
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2. Natuurlijk Opgeruimd

Mountainbikers, wandelaars, ruiters en vissers 

gebruiken dezelfde natuur(gebieden). Om iets 

terug te doen voor elkaar én de natuur, vond 

11 september de actie Natuurlijk Opgeruimd 

plaats. Mountainbikers, wandelaars en vissers 

ruimden gezamenlijk natuurgebieden op. 

Gestoken in MTB-outfit, visvest of wandelkloffie 

en gewapend met prikstokken en vuilniszakken 

trokken ze zij aan zij langs fiets-, wandel- en 

mountainbikepaden. NTFU-verenigingen staken 

de handen uit de mouwen in Zoetermeer, 

Geestmerambacht, Lelystad, Drunen en 

Herperduin. Vrijwilligers bij onderhoudsgroepen 

en leden van mountainbikeverenigingen ruimen 

regelmatig op eigen initiatief afval in de natuur 

op. Met de landelijke opruimactie maken we hun 

werk zichtbaar: hoe meer verenigingen zich 

aansluiten bij de landelijke actie, hoe groter de 

impact zal worden.

3. BELANGENBEHARTIGING

https://youtu.be/OWJw7jcOPO0
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3. Gravel Code
De gravelbike wordt steeds populairder. Het 

aantal onverharde paden waar je mag fietsen in 

sommige gebieden is echter beperkt. Bovendien 

is niet altijd duidelijk wat de toegangsregels zijn. 

Dat leidt ertoe dat gravelbikers fietsen op paden 

waar dat niet is toegestaan. Dat resulteert 

weer in klachten van en conflicten met andere 

recreanten. Om spanningen te voorkomen en 

ervoor te zorgen dat je onverhard mag blijven 

fietsen, lanceerden we in mei met Bicycling, 

Shimano, Fiets Magazine en Staatsbosbeheer 

de Gravel Code. Ruim 3.800 gravelbikers 

ondertekenden de Gravel Code.

3. BELANGENBEHARTIGING

https://www.gravelcode.nl
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Wegkapiteins
De wegkaptein zorgt voor de veiligheid van de groep. Hij/zij zorgt dat 

leden de gedragsregels van de vereniging volgen en de verkeersregels 

naleven. Wegkapiteins dragen dus bij aan de veiligheid op het fietspad 

en een goed imago van wielersporters. Inmiddels hebben 161 NTFU-

verenigingen minimaal één wegkapitein of MTB-begeleider. Dit is 31% 

van onze verenigingen. 

Classificatie mountainbikeroutes
Om mountainbikeroutes veiliger te maken, introduceerden we het 

kleurensysteem. Net als op de skipistes, geven de kleuren groen, 

blauw, rood en zwart de moeilijkheidsgraad van de route aan. We rollen 

het systeem landelijk uit. In 2021 beoordeelden inspecteurs de eerste 

routes. Met het classificatiesysteem weten mountainbikers beter wat ze 

op een route kunnen verwachten. Zo kunnen ze een route van hun eigen 

niveau kiezen. Dat draagt bij aan meer plezier op de fiets én veiligheid 

op de mountainbikeroute.

3. BELANGENBEHARTIGING
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Onderhoudsgroepen
Om ervoor te zorgen dat mountainbikers kunnen blijven genieten van veilige 

en uitdagende routes, hebben paden regelmatig onderhoud nodig. Dat 

onderhoud wordt gedaan door vrijwilligers van mountainbikeverenigingen en 

-stichtingen. De NTFU ondersteunt deze onderhoudsgroepen. We bieden hen 

bijvoorbeeld een modelcontract, verzekeringen en onderhoudsrichtlijnen 

aan. Voor een deel van de mountainbikeroutes is nog niet duidelijk wie de 

onderhoudsgroep is. Deze groepen zijn nog geen lid van de NTFU. Van de 77 

onderhoudsgroepen die wel bekend zijn bij ons, zijn er 65 lid van de NTFU. 

Ondersteuning in coronatijd
De coronapandemie en de maatregelen hadden invloed op onze 

verenigingen, leden en toertochtorganisatoren. Waar mogelijk deden we er 

alles aan om onze leden te ondersteunen. We stonden in nauw contact met 

sportkoepel NOC*NSF. Zij spraken namens de sport met het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het RIVM. De NTFU trok ook 

nauw op met de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). Zo riepen we in 

juni gezamenlijk gemeenten op hun loketten te openen en toertochten weer 

mogelijk te maken. We deden dit via Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en 

stelden samen deze infographic op. 

Afsluitdijk dicht
De werkzaamheden aan de Afsluitdijk liepen vertraging op. Dit heeft tot 

eind 2025 gevolgen voor de fietsmogelijkheden over de Afsluitdijk. De 

minister gaf Rijkswaterstaat opdracht om met de fietsorganisaties de 

mogelijkheden te bespreken. Samen met de Fietsersbond, Fietsplatform 

en Wandelnet bespraken we oplossingen en alternatieven met 

Rijkswaterstaat. 

3. BELANGENBEHARTIGING

https://www.ntfu.nl/assets/files/1335/Infographic%20Samen%20recreatieve%20tochten%20mogelijk%20maken.pdf
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Recreatiezonering Veluwe
Om de balans tussen recreatie en natuur op de Veluwe te herstellen 

én te verbeteren kwam het recreatiezoneringsplan van de provincie 

Gelderland op tafel. Dit plan omschrijft waar ‘intensief’ gerecreëerd mag 

worden (zone A), ‘matige’ recreatie is toegestaan (zone B), ‘extensief 

recreatief medegebruik’ is (zone C) en in welke zones de natuur voorrang 

krijgt (zone D).

Natuurbelangen leken in de discussie over de recreatiezonering 

vaak voorop te staan. De NTFU nam daarom actief deel aan deze 

discussie en de bijeenkomsten. We werken samen met gebruikers- en 

fietsorganisaties. Want, door samen te werken, staan we sterker.

In zone C waren de maatregelen ingrijpender. Daar ligt de nadruk op 

‘rustige recreatie’ en ‘minder paden’. Voor mountainbikers zou dat 

betekenen dat er niet gemountainbiked mocht worden. Daarom ging 

de NTFU in gesprek met de provincie. Aan de hand van onderzoeken, 

toonden we aan dat mountainbiken op aangegeven paden niet voor 

meer schade aan de natuur zorgt, dan bijvoorbeeld paardrijden of 

wandelen. Dat zorgde ervoor dat we straks wél in zone C mogen blijven 

mountainbiken op uitgepijlde routes.

Eind 2021 was het concept-recreatiezoneringplan klaar. Dit plan wordt in 

de komende jaren met lokale partijen verder ingevuld. 

3. BELANGENBEHARTIGING
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Databank MTB-routes
Begin 2021 kondigden we de samenwerking op het gebied van routedata 

aan. Eind 2021 staan ruim 150  MTB-routes in de Routedatabank. Deze 

worden in 2022 verder aangevuld. De Routedatabank wordt gevuld 

vanuit onze eigen database. We stimuleren onderhoudsgroepen om hun 

routes in deze database te zetten en actueel te houden. De meerwaarde 

van de database voor de onderhoudsgroepen is dat zij ook hun 

onderhoudsactiviteiten bij kunnen houden. 

 Achterban vertegenwoordigen 

Bij regionale en landelijke overleggen vertegenwoordigde de NTFU haar 

achterban:

•  De NTFU sprak met provincies over hun plannen voor fietsen en/of 

mountainbiken.

•  NTFU nam deel aan een overleg met buitensportbonden. Samen 

brachten we de problematiek van het sporten in de openbare 

buitenruimte onder de aandacht bij onder meer NOC*NSF. Doel: sporten 

in de openbare buitenruimte een plaats geven in het sportbeleid.

•  NTFU was vertegenwoordigd in de groep die vanuit Tour de Force praat 

over een hoogwaardig fietsnetwerk.

•  NTFU hield een digitale bijeenkomst voor routebureaus. We legden 

uit wat mountainbikeroutes zijn en welke plannen wij hebben voor 

bijvoorbeeld de classificatie. Ook legden we de Gravel Code uit.

3. BELANGENBEHARTIGING

https://youtu.be/7EV4sf2bt7k
https://youtu.be/7EV4sf2bt7k
https://www.routedatabank.nl
https://www.fietsberaad.nl/tour-de-force/home


|     JAARVERSLAG 202122

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: E. van Vessem, 

Penningmeester: L. de Waal, Leden: L. Ypma, 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 

vervoersmiddelen 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 renteopbrengsten en -kosten.

4. FINANCIËN
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2020 2021
Activa
Vaste activa 35 22

Vlottende activa 34 54
Vorderingen lange termijn 2 2
Vorderingen korte termijn 231 221
Effecten 180 233
Liquide middelen 2.125 1.942
Totaal Activa 2.607 2.474
Passiva
Eigen vermogen 1.094 1.097
Bestemmingsreserves 629 535
Schulden Lange termijn 43 44
Schulden korte termijn 658 332
Belastingdienst 4 7
Totaal Passiva 2.429 2.016
RESULTAAT 178 458

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 al dan niet rentedragende 

tegoeden bij de Rabobank en Paypal.

Bestemmingsreserve
In het boekjaar 2021 is de bestemmingsreserve per saldo 

afgenomen.

Passiva
De vermogenspositie per ultimo 2021:

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat 

van € 457.839 waarvan € 74.839 wordt toegevoegd aan 

de algemene reserve en € 383.000 wordt aangemerkt als 

bestemmingsreserve.

De algemene reserve is gestegen tot € 1.172.283.

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, niet 

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 30 november 2025 terzake lease van een 

personenauto. De jaarlijkse last bedraagt € 13.644,73

4. FINANCIËN
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Werkkapitaal

Werkkapitaal  2020 2021
Vorderingen korte termijn 231 221
Effecten 180 233
Liquide middelen 2.125 1.942
Subtotaal vlottende activa 2.536 2.396
Schulden korte termijn 658 332
Totaal 1.878 2.064

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

kan voldoen.

4. FINANCIËN
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Resultaat 2020 Begroting 2021 Resultaat 2021
Kosten organisatie
Personeel 1.094.398 1.222.688 1.127.764

Huisvesting 82.278 85.800 89.733

Bureau & organisatie 254.603 229.100 217.818

Bestuur & commissies 15.468 22.225 5.000

Regio’s 849 12.500 2.130

Totaal Kosten organisatie 1.447.596 1.572.313 1.442.446
Opbrengsten organisatie
Contributies 1.613.409 1.632.945 1.633.719

Subsidies 357.155 350.000 381.877

Overige opbrengsten 36.789 3.500 61.623

Sponsoring 84.885 60.000 106.387

Totaal Opbrengsten organisatie 2.092.238 2.046.445 2.183.607
Kosten producten en diensten
Verzekeringen 2.438.316 2.255.381 2.504.424

Magazines 150.832 215.000 191.249

Marketing en PR 160.382 147.000 158.091

Verenigingsondersteuning en ledenservice 342.633 130.000 164.481

Opleidingen 17.189 70.000 52.042

Totaal Kosten producten en diensten 3.109.352 2.817.381 3.070.286
Opbrengsten producten en diensten
Verzekeringen 2.424.547 2.251.750 2.502.801

Magazines 33.705 46.500 58.792

Verenigingsondersteuning en ledenservice 187.392 10.000 79.441

Opleidingen 6.271 35.000 34.292

Totaal Opbrengsten producten en diensten 2.651.915 2.343.250 2.675.326
Projecten
Start2Bike -8.992 0 541

Totaal Projecten -8.992 0 541
TOTAAL 178.213 0 346.741
Vrijval bestemmingsreserves 111.098

RESULTAAT 178.213 0 457.839

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. 

Dit als gevolg van een lager aantal FTE dan begroot en door 

uitwisseling van personeel binnen het samenwerkingsverband 

Sportcluster Veenendaal.

Overige opbrengsten
Door positieve herwaardering van de effectenportefeuille is 

het saldo hoger dan begroot.

Sponsoring
In 2021 zijn er een aantal meerjarige sponsorovereenkomsten 

gesloten, dit heeft geleid tot hoger dan begrote inkomsten. 

Verzekeringen
Door de stijgende vraag naar het product Extra Fietsdekking, 

zijn de opbrengsten en kosten van verzekeringen gestegen.

Magazines
Met diverse partners (bedrijven) zijn er samenwerkingen 

aangegaan die hebben geleid tot hogere kosten en inkomsten 

dan begroot.

Verenigingsondersteuning
Ten opzichte van 2020 zijn er minder gesubsidieerde 

projecten uitgevoerd, waardoor zowel kosten als opbrengsten 

lager uitvallen in 2021.

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

opleidingen doorgang gevonden waardoor er minder kosten 

en minder opbrengsten zijn te noteren. 

Vrijval bestemmingsreserves
Vanuit de bestemmingsreserves verenigingsondersteuning 

en belangbehartiging valt er 111.098 vrij, deze gelden zijn niet 

besteed aan de bestedingsdoelen zoals deze zijn vastgesteld.   

Ontvangen bijdragen Staat van Baten en Lasten
Algemeen functioneren € 381.877 Subsidies
Positieve Sportcultuur € 5.374 VO en Ledenservice
Totaal € 387.251

Subsidies NOC*NSF

4. FINANCIËN
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4. FINANCIËN

Kengetallen
 Realisatie 2020 Begroot 2021 Realisatie 2021
Aangesloten leden    
Aantal verenigingen 520 525 532
Aantal stichtingen 128 125 133
Totaal 648 650 665
    
Aantal Leden    
Leden vereniging 51.493 52.000 52.042
Individuele leden 25.362 26.000 25.514
Totaal 76.855 78.000 77.556
    
M-leden 1.358 1.400 1.380
    
Aantal tochten    
Toertocht 593 475
Mountainbike- of Graveltocht 259 299
Pelotonstocht 12 16
Recreatieve tocht 67 48
Funclasse/Tijdrit 22 4
Totaal 953 2.500 842
    
Sterrit 87 125 83
    
Aantal verzekeringen    
Aanvullende fietsverzekeringen 9.167 7.750 9.141
    
Aantal personeelsleden    
In FTE’s 15,12 16,41 15,92
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Nederlandse Toer Fiets Unie

A. Verklaring over de in het jaarverslag 
opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 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 2021 en van het exploitatie 

resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland algemeen 

aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de staat van baten en lasten over 2021; 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, 30 maart 2022

Elysee Accountants B.V.

(was getekend)

H. van Zijtveld AA
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