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Leeswijzer
Onder invloed van verschillende 
maatschappelijke ontwikkelingen 
verandert het sportlandschap. 
Dit merken wij als NTFU, maar de 
bij ons aangesloten stichtingen 
& verenigingen nog veel meer. 
In dit meerjarenbeleidsplan 
beschrijven we een aantal van deze 
ontwikkelingen, maken we inzichtelijk 
welke uitdagingen deze met zich 
meebrengen en hoe we hier op in 
gaan spelen. Onderwerpen waarover 
we tevreden zijn, krijgen minder 
aandacht. Deze onderwerpen zijn niet 
minder belangrijk maar vragen door 
onze investeringen in de afgelopen 
beleidsperiode minder aandacht.  

De beschreven ambities worden 
concreet gemaakt in een jaarplan.
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1. Missie & visie
Missie 
De NTFU zet zich in voor de belangen van iedere wielersporter met oog voor 

de totale wielersport. De NTFU verbindt en creëert de juiste randvoorwaarden 

zodat iedere Nederlander de wielersport optimaal kan beleven.

Visie
De NTFU stelt de beleving van de (potentiële) wielersporter centraal. 

Het bedienen van deze sporter kan wat ons betreft niet zonder sterke 

verenigingen. We faciliteren verenigingen bij het creëren van aanbod en 

nemen belemmeringen weg die het aanbieden van goed sportaanbod 

bemoeilijken of onmogelijk maken.

Onze focus en ambitie
• Verenigingen: sterke verenigingen en voldoende goed aanbod

• Fietsers: Optimaal beleven van de wielersport

• Belangenbehartiging: goede en toegankelijke infrastructuur
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Wat zien we?
Grote doorstroom bij verenigingen
De behoefte aan flexibel sportaanbod neemt toe. Dat gaat echter niet ten koste van verenigingen. 

Na verloop van tijd lijken ongeorganiseerde sporters behoefte te krijgen aan elementen uit het 

verenigingsleven zoals leuke activiteiten, gezelschap en sportbegeleiding. NTFU-verenigingen voorzien in 

deze behoeften. Waar veel sportverenigingen het moeilijk hebben en kampen met dalende ledenaantallen, 

blijft het aantal NTFU-verenigingen en -verenigingsleden stabiel. 

Jaarlijks vinden 5.000 wielersporters hun weg naar een vereniging, helaas neemt een vergelijkbaar 

aantal afscheid van de vereniging. Zij blijven echter wel fietsen1. Opvallend is dat 20% van de leden die 

het verenigingslidmaatschap opzegt minder dan 2 jaar lid is geweest. Een vijfde van die opzeggers geeft 

aan dat zij niet langer lid is omdat de sfeer en cultuur binnen de club niet aansluit bij de verwachtingen. 

Nieuwe leden vinden het lastig aansluiting te vinden bij een snelheidsgroep. Daarnaast beoefent een groot 

deel van de verenigingsleden de wielersport niet binnen de vereniging.

Karakter van vrijwilligerswerk verandert
Meer dan de helft van de NTFU-verenigingen (60%) beschikt over voldoende vrijwilligers. Toch zijn 

er voldoende uitdagingen. Met name het vinden van vrijwilligers voor bestuursfuncties blijkt lastig. 

Daarnaast zien we dat verenigingen niet langer kunnen rekenen op vaste vrijwilligers voor incidentele 

zaken, zoals het pijlen van een toertocht. Mensen hebben minder tijd waardoor het karakter van 

vrijwilligerswerk verandert. Er is behoefte aan meer flexibiliteit en een divers, kortstondig takenpakket.

2. Verenigingen
“Sterke verenigingen en voldoende goed aanbod”

1 Verenigingsmonitor 2019, NTFU
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Ondanks dat het merendeel van de verenigingen over voldoende vrijwilligers beschikt, is er toch 

behoefte aan meer vrijwilligers. Toch is er geen systematische, toekomstgerichte aanpak voor 

vrijwilligersbehoud- en werving. Bij een (dreigend) vrijwilligerstekort wordt er door middel van ad 

hoc initiatieven geprobeerd vrijwilligers te behouden of te werven.  

Stabiele verenigingen
Steeds vaker wordt er door overheidsinstanties van sportverenigingen verwacht dat zij zich 

inzetten op maatschappelijk vlak. Zij moeten hun kerntaken uitbreiden en een ‘open club’ worden. 

Een open club verbreedt haar activiteiten en creëert binding met buurtbewoners en andere 

betrokkenen in de regio. 

De meeste NTFU-verenigingen beperken zich echter tot het mogelijk maken van de wielersport. 

Zij organiseren clubritten en toertochten. Mede door een stabiel ledenaantal, een gezonde 

financiële positie en in de meeste gevallen nog voldoende vrijwilligers ontbreekt de noodzaak 

om zich te ontwikkelen tot open club. 73% van de verenigingen ziet de toekomst met vertrouwen 

tegemoet. 

Waar zetten  
we op in?

Om te zorgen dat verenigingen zich 
kunnen focussen op sportaanbod, 
helpt de NTFU hen met:

1.
Het opvangen en behouden van leden

2.
Het ontwikkelen van toekomstgericht 
vrijwilligersbeleid

3.
Het verlichten van bestuurders- en 
vrijwilligerswerk

2. VERENIGINGEN
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Wat gaan we doen?
We ondersteunen verenigingen online met praktische tips en goede voorbeelden en combineren dit 

met ontmoetingen in het land. We ontwikkelen nieuwe producten en diensten, organiseren workshops 

en thema-avonden en bezoeken verenigingen. Een nauwe band met onze verenigingen is belangrijk om 

gemaakte plannen op een goede manier te vertalen naar de praktijk op de club.

Het opvangen en behouden van leden
De komende jaren gaan we verenigingen helpen om beter in te spelen op de behoeften van de 

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

en actieve leden. We zien hierbij een belangrijke rol weggelegd voor instructeurs. Zij zijn de spil in 

de vereniging en zorgen voor fietsactiviteiten die bijdragen aan sfeer, veiligheid en binding met de 

vereniging. Daarom ontwikkelen we nieuwe opleidingen die laagdrempelig, praktijkgericht en uitdagend 

zijn. 

Het ontwikkelen van toekomstgericht vrijwilligersbeleid
Omdat met meer actieve en betrokken leden het potentieel aan vrijwilligers toeneemt gaan we 

verenigingen helpen met hoe zij structureel aandacht kunnen besteden aan vrijwilligersbeleid. 

Verenigingen die hier structureel aandacht voor hebben blijken beter in staat om nieuwe vrijwilligers aan 

te trekken en bestaande vrijwilligers te behouden. We helpen de verenigingen de komende jaren met het 

opzetten van structureel vrijwilligersbeleid.

Het werk van bestuurders en vrijwilligers verlichten
We standaardiseren en automatiseren processen zodat taken efficiënt worden uitgevoerd en vrijwilligers 

worden ontlast. Binnen het Meesterknecht-project helpen we clubs met promotie van hun tocht en met 

EVA (Eenvoudig Vergunningen Aanvragen) besparen we vrijwilligers tijd en frustratie tijdens het aanvragen 

van vergunningen. Verder vereenvoudigen we de administratieve werkzaamheden voor de verenigingen.

2. VERENIGINGEN
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Wat zien we?
Grote doorstroom lidmaatschap
De NTFU behoort tot de sportbonden met de hoogste groei in 

ledenaantallen. Jaarlijks verwelkomen we 8.000 leden maar zeggen ook 

6.000 leden hun lidmaatschap op. Een vijfde (21%) van de opzeggers was 

individueel lid (ca. 1.200 leden). Opvallend is dat 67% van de individuele 

leden die het lidmaatschap opzegt aangeeft niet te stoppen met fietsen. 

De belangrijkste reden het lidmaatschap te beëindigen is dat men minder 

gebruik maakt van de voordelen (70%): men is minder (toertochten) gaan 

fietsen en vindt het lidmaatschap daardoor minder interessant. 

Deelname aan toertochten daalt
Uit de Wielersportmonitor 2019 blijkt dat het aantal deelnames aan 

toertochten is afgenomen. Het aantal fietsers dat tochten fietst is stabiel 

(300.000) maar het gemiddeld aantal deelnames daalde tussen 2016 en 

2019 van 6 naar 5. Daardoor daalde het aantal inschrijvingen 1,8 miljoen 

naar 1,5 miljoen2. 

3. Fietsers
“Optimaal beleven van de wielersport”

2 Wielersportmonitor 2019, NTFU
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Fietsers die geen toertochten fietsen voeren drukte (62%), gebrek aan toegevoegde waarde 

(26%), onbekendheid met het aanbod (19%) en gebrek aan tijd (18%) als redenen aan om niet 

deel te nemen. Ruim twee derde geeft aan niet van plan te zijn om tochten te fietsen. De overige 

fietsers zijn geïnteresseerd mits zij een unieke route kunnen fietsen die normaal niet toegankelijk 

is, er minder deelnemers zijn of in kleinere groepen wordt gefietst, men zelf kan bepalen 

wanneer er gestart wordt en er meer tochten in de buurt worden georganiseerd. De huidige 

groep deelnemers zou meer gaan fietsen als de route uniek is en men onderweg eten en drinken 

ontvangt. 

Een groot deel van de NTFU-tochten voorziet in een behoefte. Er zijn relatief weinig deelnemers 

(<500), die verspreid starten in een tijdblok van 3 uur, vaak is er verzorging aanwezig én krijgen 

deelnemers toegang tot unieke paden en wegen. Er is dus een verschil tussen het huidige aanbod 

en de beleving van fietsers.

Ongeorganiseerd fietsen
Er is een toename van mensen die in ongeorganiseerd verband sporten. Echter, naar verloop van 

tijd gaan deze ongeorganiseerde sporters toch op zoek naar elementen uit de georganiseerde 

sport. Denk aan begeleiding, leuke activiteiten of samen sporten. 

Waar zetten  
we op in?

Om te zorgen dat sportieve fietser 
de wielersport optimaal kan beleven, 
zetten we in op:

1.
Communicatie voor, tijdens en na het 
fietsen 

2.
Ledenvoordeel rondom trainingen en 
toertochten

3.
Ledenbehoud via een 
beloningsysteem 

4.
Nieuwe propositie voor het product 
toertochten

5.
Promotie van clubactiviteiten onder 
ongeorganiseerde fietsers

3. FIETSERS
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Doelgroepen
De ene sportieve fietser is de andere niet. De 

NTFU onderscheidt verschillende groepen fietsers 

zodat het producten- en dienstenaanbod beter 

wordt afgestemd op verschillende wensen en 

behoeftes. Op basis van doelstellingen, motivatie 

en beleving onderscheidt de NTFU vier segmenten 

wielersporters3.

De NTFU focust zich bij de ontwikkeling van 

producten en diensten op de avontuurlijke en 

fanatieke wielersporter. De vrije en genietende 

wielersporter blijven natuurlijk welkom om gebruik 

te maken van het producten- en dienstenaanbod 

van de NTFU.

Avontuurlijke wielersporter   
35% van de totale wielersportmarkt 

Deze wielersporter leidt een afwisselend leven. 

Is ambitieus en zeer doelgericht. Op zoek naar 

spanning en avontuur. Het jongste segment. Naast 

fietsen ook  geïnteresseerd in andere sporten; 

multi-sporter. Is prestatief (ambitieus) ingesteld, 

wil het leven optimaal beleven. Niet zozeer een 

fietsende sporter, maar een sportende fietser.

Fanatieke wielersporter  
35% van de totale wielersportmarkt 

De wielersport is voor deze groep de meest 

favoriete sport. Een leven zonder sportief fietsen 

kan men zich moeilijk voorstellen. Naast prestaties, 

zijn gezondheid en fitheid de belangrijkste drijfveren 

voor het beoefenen van de wielersport. Deze groep 

ademt wielersport! Het is ook de groep met het 

hoogste koopgedrag en interesse in producten.

Vrije wielersporter  
26% van de totale wielersportmarkt 

Voor de vrije wielersporter is het bereiken van de 

eindbestemming een doel op zich. Deze fietser 

belast zichzelf niet met ambitieuze doelen, maar 

hecht waarde aan de vrijheid van het fietsen. Sport 

omdat men het belangrijk vindt om fit en gezond te 

zijn en te blijven.

Genietende wielersporter  
4% van de totale wielersportmarkt

Voor deze groep is fietsen ontspanning en genieten. 

Geniet vooral van het samen fietsen met anderen 

en van de natuur. Liefhebber van meerdaagse 

(trekking) tochten. Voelt zich sterk betrokken 

bij en verantwoordelijk voor het milieu en de 

maatschappij. Dat zie je ook terug in de rationele 

consumptiestijl, die georiënteerd is op hoge 

kwaliteit en duurzaamheid.

3 Wielersportmonitor 2019, NTFU

3. FIETSERS
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Wat gaan we doen?
Communicatie voor, tijdens en na het fietsen
We verbeteren en intensiveren communicatie rondom producten, diensten en 

lidmaatschappen. Daarnaast willen we tijdens en na ritten relevant zijn voor fietsers. 

De NTFU is nu vooral voorafgaand aan fietstochten interessant. Via Fietssport 

oriënteren leden en fietsers zich op toertochten en routes én lezen ze artikelen over 

voeding, gezondheid en training. Tijdens ritten en na afloop is er onvoldoende reden om 

Fietssport te bezoeken. Bijna de helft van het aantal accounts op het platform (48%) 

heeft langer dan een half jaar niet ingelogd. Door leden en fietsers vaker en op relevante 

momenten te informeren over de voordelen van een NTFU-lidmaatschap, verwachten 

we meer fietsers te binden én hen langer te behouden voor het lidmaatschap.

Ledenvoordeel rondom trainingen en toertochten
Het pakket aan ledenvoordelen is al jaren onveranderd. Niet gek. Voordelen als 

de fietsverzekering, korting op toertochten én Fietssport Magazine worden goed 

beoordeeld. Deze voordelen bedienen echter niet alle fietsers. Op Fietssport.nl sloten 

40.0004 fietsers een basic-account af. Uit gebruikersonderzoek5  blijkt dat deze 

groep niet voornemens is om te betalen voor een lidmaatschap omdat de bijkomende 

voordelen onvoldoende meerwaarde bieden. De komende jaren zetten we in op het 

ontwikkelen van nieuwe ledenvoordelen die aansluiten bij de wensen en behoeften van 

avontuurlijke en fanatieke wielersporters. De focus ligt daarbij op voordelen rondom de 

domeinen training en toertochten. 

4 Aantal basic-accounts per 1-3-2020. 
5 Gebruikersonderzoek 2019 uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.

3. FIETSERS
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Ledenbehoud via beloningsysteem 
Wanneer er minder gefietst wordt, neemt de meerwaarde van het NTFU-lidmaatschap af. Althans dat 

geven opzeggende leden aan. De NTFU zet middelen in die ervoor zorgen dat sportieve fietsers meer of 

hetzelfde aantal kilometers blijven fietsen. We belonen leden voor het fietsen van toertochten: voor elke 

gefietste tocht sparen zij voor extra voordeel. Spaarsystemen stimuleren om vaker te bewegen, blijkt uit 

onderzoek6. Bovendien bouwen leden extra voordeel op naarmate men langer lid blijft. Bij het opzeggen 

van een lidmaatschap verdwijnt het voordeel. 

Nieuwe propositie voor het product toertochten
Om het verschil tussen het aanbod van organisatoren en de beleving van fietsers te overbruggen, 

positioneert de NTFU het product toertochten op een andere manier. Voor fietsers die al deelnemen 

aan tochten komt meer nadruk te liggen op unieke routes en verzorging onderweg. Fietsers die nog niet 

deelnemen tonen we dat toertochten niet altijd druk zijn, het aanbod in de buurt groot is én zij routes 

ontdekken die ze nog niet kennen. De nieuwe propositie wordt doorgevoerd in communicatieprocessen 

en promotiecampagnes. 

Promotie van clubactiviteiten onder ongeorganiseerde fietsers
Verenigingen voorzien met trainingen, clubritten en toertochten in een brede behoefte van sportieve 

fietsers. We helpen verenigingen bij het ontsluiten van deze activiteiten en promoten deze bij 

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

mogelijk dat ongeorganiseerde fietsers zich direct kunnen aanmelden.

3. FIETSERS

6 Mitchell, White, Lau, Leahey, Adams, Faulkner (2018). Evaluating the Carrot Rewards App, a Population- 
Level Incentive-Based Intervention Promoting Step Counts Across Two Canadian Provinces.



|     MEERJARENBELEIDSPLAN  2021 - 202412

Wat zien we?
De wielersport wordt voornamelijk beoefend op de openbare infrastructuur en 

binnen recreatiegebieden en (natuur)gebieden zoals nationale parken en particuliere 

landgoederen. Met de toename van het aantal sporters in de openbare ruimte neemt ook 

het aantal faciliteiten toe. Nederland telt ruim 37.000 km aan fietspaden. Deze paden 

zijn weliswaar niet specifiek aangelegd voor de wielersporter, maar ze worden in veel 

gevallen wel gebruikt om de wielersport op te beoefenen. Ook het aantal MTB-routes 

stijgt: Nederland heeft meer dan 200 vaste MTB-routes.

Toenemende drukte op fietsinfrastructuur
Overheden stimuleren utilitair en sportief fietsen. Een goede ontwikkeling. Fietsen heeft 

tenslotte een positief effect op de gezondheid van mensen. Tegelijkertijd neemt de druk 

op de fietsinfrastructuur toe: aantallen nemen toe en er is een grote diversiteit aan 

gebruikers. Het is druk en gevaarlijk op het fietspad, althans, dat is de publieke opinie.

Financiering en onderhoud van sportfaciliteiten in openbare ruimte
Uit onderzoek van KPMG7 blijkt dat realisatie, beheer en onderhoud van de 

sportfaciliteiten in de openbare ruimte voornamelijk gefinancierd worden door 

gemeenten (1,1 miljard). Verder wordt er een deel gefinancierd door landschapseigenaren 

die op hun beurt weer worden gefinancierd door de overheid, leden en loterijen. In 

verhouding zijn de uitgaven van gemeenten aan sport en recreatievoorzieningen de 

4. Belangenbehartiging
 “Goede en toegankelijke infrastructuur”

7 Brancherapport Sport, KPMG
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afgelopen jaren fors gedaald. Opvallend, aangezien de toename van sporters in de openbare 

ruimte en de toename van het aantal sportgeschikte faciliteiten.  

Door de veranderende houding van de overheid wordt het beheer van MTB-routes overgelaten 

aan terreinbeheerders. Zij besteden het werk op hun beurt in veel gevallen weer uit aan 

vrijwilligers. Uit onderzoek van de NTFU8 blijkt dat er circa 2.750 vrijwilligers zijn die jaarlijks meer 

dan 100.000 uur besteden aan het onderhoud van de meer dan 200 officiële MTB-routes in ons 

land.

Naast dat er werkzaamheden worden uitbesteed aan vrijwilligers gaan terrein beherende 

organisaties op zoek naar alternatieve financieringsmodellen voor het beheer en onderhoud. 

In steeds meer gebieden worden gebruiker-betaalt-systemen ingevoerd waarbij een dagkaart, 

vergunning of vignet gekocht moet worden om toegang tot gebieden of routes te krijgen. De 

wielersporter betaalt daardoor vaker voor toegang tot MTB-routes.

Waar zetten  
we op in?

Om de veiligheid op, de kwaliteit 
van en de toegang tot de 
fietsinfrastructuur te waarborgen 
zetten we de komende jaren in op:

1.
Onderling begrip tussen 
wielersporters en andere 
weggebruikers

2.
Vrije of eenvoudige toegang tot 
natuurgebieden

3.
Toekomstbestendig route onderhoud

8 Verenigingsmonitor 2017 en onderzoek MTB-summit 2017, NTFU

4. BELANGENBEHARTIGING
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Wat gaan we doen?
Onderling begrip tussen wielersporters en andere gebruikers
Gedragsbeïnvloeding en de kwaliteit van fietsinfrastructuur is wat ons betreft leidend 

om de veiligheid van zo veel mogelijk wielersporters te waarborgen. Vanuit de ‘Alliantie 

Samen Fietsen’ een samenwerkingsverband van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, 

KNWU, NTFU en VeiligheidNL werken we samen om ook andere weggebruikers te 

bereiken. Elke partij met een eigen boodschap maar met oog voor de belangen van 

de andere gebruikers. Met andere buitensportbonden werken we aan meer onderling 

begrip tussen gebruikers van de natuur.

Aandacht is makkelijk te genereren maar daadwerkelijk gedrag veranderen, is iets dat 

jaren duurt. We werken daarom aan een integrale oplossing voor gedragsverandering 

waarvan reeds ontwikkelde campagnes als de ‘Buitencode’ en ‘De echte wielrenner’ 

onderdeel uitmaken. 

Vrije of eenvoudige toegang tot natuurgebieden 
Het introduceren van één landelijk vignet voor alle MTB-routes lijkt voor de hand te 

liggen. Op die manier hoeft de wielersporter niet voor elke route een andere vignet 

aan te schaffen en kan de aanleg en het onderhoud van routes bekostigd worden. 

In het verleden deden wij al onderzoek naar de mogelijkheden voor één landelijk 

vignet. Het opstellen van een verdeelsleutel en afspraken maken over welke kosten 

vanuit een vignet moeten worden gedekt, bleek onmogelijk met een grote groep 

eigenaren met andere behoeften en belangen. 

4. BELANGENBEHARTIGING
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We blijven de mogelijkheden voor één landelijk vignet verkennen maar de komende 

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

We denken hierbij aan het digitaal beschikbaar stellen van de vignetten, gekoppeld 

aan het NTFU-lidmaatschap.

Toekomstbestendig route onderhoud & kwalitatief goede MTB-routes
In 2020 heeft de NTFU al een aantal belangrijke diensten gelanceerd voor stichtingen 

en verenigingen die route-onderhoud uitvoeren. Om het onderhoud en beheer van 

routes verder te professionaliseren en toekomstbestendig te maken werken we de 

komende jaren aan;

• Het opleiden en certificeren van routebouwers en beheerders

• Het ontwikkelen van extra diensten voor het beheer en onderhoud van routes

• Betrokkenheid van regionale routebureaus vergroten

• Gegevens vaste MTB-routes beter ontsluiten via de routedatabank

4. BELANGENBEHARTIGING


