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Doel	
Het doel van het WFTC strategiedocument is vastleggen hoe de WFTC haar visie gaat 
realiseren. Wat gaan we doen, wat gaan we niet doen, waarom en waarom niet? Dit 
document omvat een plan welke concrete acties, tijdlijnen en taakverdeling defineert om 
de misssie en visie van de WFTC te realiseren en is leidend voor het bestuur. De WFTC 
strategie valt onder de Statuten van de WFTC dat in het geval van onduidelijkheid 
lijdend zal zijn. 
 
Mandaat: Het bestuur is verantwoordelijk voor een actuele strategie, hiervoor kan het 
bestuur een beleidscommissie instellen die gemandateerd is leden te benaderen om tot 
concrete voorstellen te komen. Het bestuur dient in separate documenten concreet te 
maken voor welke beleidsterreinen deze commissie wel/niet voorstellen dient te maken. 
 
Rapportage: De beleidscommissie informeert het bestuur tenminste eens per kwartaal 
(of zo vaak als bestuur en/of sponsorcommissie dit nodig acht) omtrent realisatie 
voortgang van strategie en beleidsplan(nen). Het bestuur is verantwoordelijk voor het 
informeren van de ALV omtrent de strategie. 
 
Actualisering: De strategie dient ieder jaar voor 31-12 geactualiseerd en geaccordeerd te 
zijn door het bestuur. De geactualiseerde strategie wordt in elke ALV toegelicht. 
 
Privacy: Dit document is openbaar en is beschikbaar voor WFTC leden via de WFTC 
website. 
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Missie,	Visie	en	Waarden	van	de	WFTC	
	
Missie WFTC 
(Waar staan we voor? Wat is ons bestaansrecht?) 
 
Het bij elkaar brengen van gepassioneerde toerfietsers en wielrenners om gezamenlijk 
deel te nemen aan fiets- en fietsgerelateerde evenementen. 
 
Visie WFTC 
(Waar gaan we voor? Wat is onze toekomstdroom? Wat willen we bereiken?) 
 
WFTC is hét toerfietsplatform voor Westfriesland en is bekend om haar verscheidenheid 
aan fietsgerelateerde activiteiten, waarbij het lid zijn van de vereniging een duidelijke 
meerwaarde heeft. 
 
Waarden WFTC 
(Wat voor gedrag en sfeer wensen wij in de club? Wat vinden we belangrijk en wat zijn onze idealen?) 
 
Het in een sportieve, gezellige en ongedwongen sfeer beoefenen van de wielersport in 
diverse disciplines (oa toerfietsen en mountainbiken). De WFTC doet dit op verschillende 
niveau's (o.a. rustige en snelle groepen) zonder de lokale identiteit uit het oog te 
verliezen. 
	
Inleiding	Strategie	WFTC	
De WFTC is in 2016 de weg ingeslagen om actief beleid en langetermijn strategie te 
bepalen en uit te voeren. Directe aanleiding was een zeer sterke leden reductie (van 130 
naar 70), wegvallen van sponsoren en afname van vrijwilligers. Dit leidde tot een 
initiatief om de meerwaarde van de vereniging meer aandacht te geven en te focussen 
op het voortbestaan van de vereniging in de toekomst. 
 
Om tot een adequate invulling te komen van de WFTC strategie worden diverse bronnen 
geraadpleegd en ingezet om te bepalen waar de vereniging staat, wat er leeft binnen en 
buiten de vereniging. De WFTC gebruikt hier onder andere 
ledentevredenheidsonderzoeken (binnen de vereniging), informatie van Hoorns 
Sportcollectief (regionaal) en de wielersportmonitor van de NFTU (onderzoek naar de 
ontwikkeling van de wielersport in Nederland).  
 
De	hoofdpunten	van	het	Ledentevredenheidsonderzoek	(2017):	

• Het verbeteren van de kwaliteit en sfeer in de kantine 
• De verscheidenheid aan wielergerelateerde activiteiten kan beter – niet alleen de 

toertochten op de racefiets; 
• Lange termijn visie en beleid voor de WFTC; 
• Vrijwilligers voor organiseren activiteiten zijn moeilijk te vinden; 
• Samenwerking met andere verenigingen uit de regio (wel is vastgesteld dat er 

weinig raakvlakken zijn). 
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De	hoofdpunten	van	het	Ledentevredenheidsonderzoek	(2020):	
• De verscheidenheid aan wielergerelateerde activiteiten is goed. Naast toerritten 

vele informele ritjes (afspreken via Whats-app), ritten in rest van Nederland en 
soms daarbuiten, BBQ en jaarfeest; 

• Communicatie naar leden is goed (email, social media en website); 
• Aandacht voor verkeersveiligheid blijft ondanks instellen wegkapiteins continue 

aandacht vragen en kan nog beter; 
• Zichtbaarheid wegkapiteins verbeteren en groepen bij elkaar houden; 
• Vergroten verscheidenheid activiteiten met onderhoudsworkshops zoals afstellen 

derailleur, gebruik navigatie en Strava; 
• Mogelijkheid tot samenwerking/ritten organiseren met andere toerclubs. 
• Meer leden voor WFTC; 
• Vrijwilligers voor organiseren activiteiten zijn moeilijk te vinden. 

	
De	hoofdpunten	vanuit	de	Westfriese	regio:	

• Afnemend leden aantal bij verenigingen; 
• Afnemende bereidheid om bestuurs- en vrijwilligersfuncties binnen verenigingen 

te bekleden; 
• Stichting Hoorns Sportcollectief ondersteunt Hoornse verenigingen in samen de 

organisatorische kracht en duurzaamheid van verenigingen te vergroten om 
sportieve een maatschappelijke doelen te ondersteunen; 

 
De	hoofdpunten	van	de	laatste	wielersportmonitor	NFTU(2017):	

• Het verbeteren van de kwaliteit en sfeer in de kantine 
• 6,3% (850.000 mensen) doet actief aan wielrennen, daarvan bevind zich 67% in 

de avontuurlijke en fanatieke wielersporter categorie en 33% in de genietende en 
vrije wielersporter categorie; 

• Landelijk ligt de gemiddelde leeftijd van de wielersporter rond de 48 jaar; 
• Van de wielersporters heeft 91% een racefiets en 64% een mountainbike 
• De meeste wielrenners rijden routes tussen 60 en 90 kilometers, tevens is er een 

piek in de 110-125 kilometer; 
• Tussen de 15-35% volgt bewegwijzering voor het rijden van routes (afhankelijk 

van de omgeving); 
• Meer dan 60% maakt gebruik van Strava; 
• De ideale route voor wielrenners bestaat uit nette (breed genoeg) wegen zonder 

kuilen en wortels die verkeersluw zijn en niet veel verkeerslichten hebben – en als 
deze in mooie natuur ligt is dat een mooie toegevoegd waarde; 

• Het meerdendeel (56%) van de wielrenners gaat naar een toertocht buiten zijn 
regio om tussen de 100 en 150 km te rijden; 

• De gemiddelde wielrenner geeft ongeveer 1000,- euro uit aan zijn wielerhobby. 
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Strategie 
De WFTC wil haar visie, WFTC is hét toerfietsplatform voor Westfriesland en is 
bekend om haar verscheidenheid aan fietsgerelateerde activiteiten, waarbij het 
lid zijn van de vereniging een duidelijke meerwaarde heeft, bereiken door 
gerichte activiteiten die een zo groot mogelijk bereik kennen onder de doelgroep die 
sportiviteit (met name wielrennen), actief bezig zijn en gezelligheid belangrijk vinden. 
Hiervoor zijn 5 speerpunten opgesteld: 
  

1. Het vergroten van de naamsbekendheid van de WFTC in de regio Westfriesland; 
2. Het vergroten van deelname aan WFTC events door niet-leden; 
3. Het behouden en werven van (nieuwe) WFTC leden; 
4. Het organiseren van andere fiets-evenementen naast de toerritten op de racefiets; 
5. Zichtbaarheid van de meerwaarde van het lidmaatschap vergroten; 

 
Deze speerpunten worden vertaald in concrete acties voor de korte, lange termijn en 
voor de toekomst.  
	
Korte	termijn	(1	jaar)	

Marketing	gerelateerde	acties:	
1. Modernisering WFTC website & vindbaarheid op Google vergroten; 
2. Opstarten Instagram account; 
3. Hernieuwde WFTC flyer maken, publiceren en verspreiden  
4. WFTC advertentie in huis-aan-huis bladen in begin van het jaar; 
5. Gerichte promotie van WFTC website via Facebook advertenties, Instagram, 

advertentie, Samenspel en flyer; 
6. WFTC event kalender delen met toerverenigingen uit de regio; 
7. Combinatie activiteiten met sponsoren; 
8. Tijdens ALV verschaffen van transparantie wat er voor contributie en sponsorgelden 

gedaan wordt (je krijgt veel voor relatief weinig contibutie); 
9. Uitbreiden activiteiten met winterprogramma via toercommissie (deelname aan oa 

strandraces, mountainbiketochten); 
10. Mogelijkheden van de NTFU benutten tbv bekendstellen, promoten en aantrekkelijk 

maken van WFTC toerritten. 
Het marketingsbeleidsplan (niet openbaar) bevat meer details omtrent de hier 
genoemde marketingsactiviteiten en het bebehorende uitvoeringsplan.  

	
Transparantie	bestuur:	

Het bestuur dient een integraal onderdeel van de vereniging te zijn. Zichtbaarheid en 
transparantie van werkwijze en besluiten zijn hierbij essentieel. Met ingang van 2020 zal 
het bestuur de volgende acties starten: 

• Elke bestuursvergadering is een lid welkom om de bestuursvergadering bij te 
wonen en zijn/haar inbreng te geven; 

• Het bestuur streeft te allen tijde naar een representatieve verdeling in commissies 
zodat zo veel als mogelijk alle belangen binnen de vereniging behartigd worden; 

• Het bestuur publiceert de belangrijkste bestuursbeslissingen en mededelingen in 
de Nieuwsbrief; 

• Elke 2 tot 3 jaar faciliteert het bestuur een ledentevredenheidsonderzoek en waar 
mogelijk persoonlijke en interactieve inventarisatie van wat leden willen (bv. 1 op 
1 gesprekken tijdens events of interactieve poll tijdens ALV); 

• Sinds enige jaren is de positie van Voorzitter vacant en is er wel een vice-
voorzitter. Het bestuur stelt aan de ALV voor om per 2020 de positie van vice-
voorzitter te laten vervallen. 
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• Duidelijke portefeuilletoewijzing binnen het bestuur en regelingen tbv mandaat 
van de diverse commissies. Dit wordt tevens gepubliceerd op de WFTC-website 
(over ons pagina) 

	
Verenigingszaken:	

De vraag naar diverse vrijwilligers voor activiteiten binnen de vereniging blijft groot – 
het bestuur zoekt gericht via nieuwsbrief, ledentevredenheidsonderzoek, ALV en directe 
1 op 1 vragen naar liefhebbers. Vrijwilligers zijn essentieel om de vereniging draaiende 
te houden. 
Sfeer en gezelligheid staan hoog in het vaandel – het verhogen van de sfeer in de 
kantine door deze wat meer ‘wieler-uiterlijk ‘ te geven behoort daarbij. Leden worden 
gevraagd hiervoor materiaal beschikbaar te stellen en te helpen om de aankleding te 
verzorgen. 
 
Lange	termijn	(3	jaar)	

• Naast de korte termijn actie worden voor de lange termijn activiteiten opgestart 
die: 

1. Samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken met wielerverenigingen in de 
directe omgeving; 

§ Bijvoorbeeld het organiseren van gezamenlijke ritten met HRTC, 
Toerclub Wognum of TC Grootebroek; 

2. Fietsclinics geven aan grote tot middelgrote Westfriese ondernemingen – 
ondersteuning van promotie verduurzaaming en gezondere leefstijl; 

§ In aparte commissie en/of toercommissie 
3. Workshops mbt de fietssport zoal navigatie, Strava gebruik, onderhoud of 

wieleravonturen; 
4. Betrokken blijven bij overkoepelende sportorganisaties zoals NTFU maar 

ook lokaal zoals Sportcollectief. Dit zal initieel meer geven dan nemen zijn. 
5. Het periodiek (elke 2 – 3 jaar) inventariseren bij onze leden wat hun 

wensen en gewenste ontwikkelingen zijn, zodat deze input meegenomen 
kan worden in de doorontwikkeling van de WFTC strategie. 

 
Toekomst	(meer	dan	3	jaar)	

• Het borgen van het voortbestaan van een goed functionerende, gezellige en 
sportieve fietsvereniging; hieronder wordt verstaan een ledenaantal tussen de 75 
– 100 (gemiddelde leeftijd 55 jaar), gebalanceerde verdeling tussen mannelijke en 
vrouwelijke leden, het organiseren van tussen de 10 en 20 fietsgerelateerde 
events gedurende het gehele jaar en minimaal 150 externe deelnemers aan WFTC 
events per jaar; 

• Meegaan met ontwikkelingen in de maatschappij, verenigingsleven en 
verenigingsactiviteiten dusdanig aanpassen dat WFTC vereniging een meerwaarde 
(sportiviteit en gezelligheid) blijft houden; 

• WFTC stelt haar eerste prioriteit in de komende drie jaar.  
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Financieel	fundament	
De WFTC strategie kan slechts ten uitvoer worden gebracht bij een gezond financieel 
systeem. De WFTC stelt de volgende eisen aan een gezond financieel systeem. 
	
Eisen	financieel	systeem	

• De WFTC maakt geen winst en/of verlies groter dan EUR 300; 
• Voldoende financiele buffer op de bank om zonder sponsorinkomsten (want 

zonder leden geen vereniging) ten minste 1 jaar te kunnen blijven functioneren; 
• Opbouw van voldoende reserveringen tbv vervanging clubkleding, jubiliea en 

overige door bestuur of ALV aangemerkte events of materialen; 
• Er is jaarlijks sprake van een kasstroom >0 
• Schulden (kort/langlopend) zijn minder dan 10% van het balanstotaal 

	
Sponsorinkomsten	
Sponsorinkomsten vormen een belangrijke financiele pijler voor de WFTC. Een aparte 
sponsorcommissie heeft het mandaat om voor voldoende continue sponsorinkomsten te 
zorgen tbv het faciliteren van verenigingsdoeleinden, clubkleding en activitieten. 
 
Jaar Verwachte inkomsten Opmerkingen 
2020 3050,- Shirt-, kleine sponsoren en sponsorkliks/clubkas 
2021 5500,- Shirt-, kleine sponsoren en sponsorkliks/clubkas 
2022 5500,- Shirt-, kleine sponsoren en sponsorkliks/clubkas 
2023 5500,- Shirt-, kleine sponsoren en sponsorkliks/clubkas 
   
 
Bestedingen van de sponsorinkomsten geschieden volgens de volgende prioriteiten: 
Prioriteit Besteding/activiteit Bedrag/jaar 
Eerste Bijdrage clubkleding 2500 
Tweede Bijdrage ritten/NFTU 750 
Derde Jaarafsluitingsavond 750 
Vierde WFTC promotiedoeleinden 500 
Vijfde ZomerBBQ en lunches openings-

sluitingstocht 
900 

Zesde Nieuwjaarsborrel 300 
 
Sponsorgelden 2020: Inkomsten begroot :		 €3050	

€340		 Reductie	clubkleding	
	 	 	 €590	 Kosten	huur	en	lunch	open-	en	sluitingsrit	
	 	 	 €500	 Kosten	zomerbarbecue	
	 	 	 €370	 Kosten	nieuwjaarsborrel	
	 	 	 €1000	 Kosten	jaarafsluitingsfeest	
	 	 	 €150	 Kosten	ritten	
	 	 	 €100	 Kosten	competitie	
 
Contributie	
De contributie voor de WFTC blijft zo laag mogelijk en in lijn (concurerend met) met 
verenigingen in de omgeving. Het lidmaatschap en verzekering van de NFTU blijven de 
balangrijkste componenten van de contrubutie. De penningmeester doet elk jaar een 
voorstel over de verdeling van de contributie componenten van het WFTC deel. 
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Contributie 2020, begroot:   €65,	-	 
	 €37,29	 	 NFTU	deel		
	 	 €19,54	 	 NFTU	lidmaatschap	
	 	 €17,75	 	 NFTU	fietsverzekering		
	 €27,71	 	 WFTC	deel		
	 	 €3,10	 	 Huur	en	consumpties	ledenvergadering	
	 	 €5,69	 	 Reservering	WFTC	kleding	
	 	 €5,42	 	 Reservering	WFTC	jubileum		
	 	 €0,17	 	 Competitieprijzen,	bloemen,	vrijwilligers	
	 	 €4,65	 	 Inschrijving	ritten	bij	de	NTFU	
	 	 €8,68	 	 Verenigingskosten	(bankrekening,	website,	lief	en	leed,	algemene	kosten)	
 
Met ingang van 2021 wordt er geen reservering voor clubkleding in de contributie 
opgenomen.Het is de verantwoordelijkheid van de penningmeester om deze 
doelstellingen te realiseren. De financiele status worden ten minste 1x per kwataal aan 
het bestuur gerapporteerd 
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Beleidsplannen	en	regelingen	
De WFTC strategie wordt ondersteund door beleidsplannen en regelingen. Deze zijn 
verdeeld over diverse portefeuilles. Beleidsplannen en regelingen vallen onder de 
strategie van de WFTC. In het geval van onduidelijkheid zal de strategie lijdend zijn. Elk 
bestuurslid heeft de verantwoording over een portefeuille die enkele beleids-
/uitvoeringsplannen bevat. Zij dragen verantwoordelijk voor de uitvoering en rapportage 
van de portefeuille naar het bestuur en ALV.  
Het bestuur heeft het mandaat om de portefeuiles op elke daarvoor geschikt moment te 
herzien/herverdelen.  
Het bestuur, al dan niet op voordracht van de portefeuille verantwoordelijke, heeft het 
mandaat om commissies samen te stellen om de diverse portefeuilles te ondersteunen.  
 
Portefeuille algemene zaken & toerritten:    Voorzitter  

• Regeling Huishoudelijk reglement WFTC 
• Regeling Erelid en Lid van verdienste WFTC  
• Regeling Introductie nieuwe WFTC leden 
• Regeling toerritten en -tochten WFTC 

 
Portefeuille sponsoring & privacy:     Penningmeester 

• Sponsorbeleidsplan WFTC 
• Regeling clubkleding WFTC 
• Privacybeleidsplan (inclusief AVG) WFTC 

 
Portefeuille secretariaat & ledencommunicatie :   Secretaris 

• Regeling zitter WFTC  
• Regeling Meerdaags fietstochten WFTC 
• Regeling Workshops/events WFTC 
• Regeling Feestcommissie WFTC 

 
Portefeuille commissies & kantine/verzorging:   Algemeen lid/notulist 

• Commissiebeleidsplan WFTC 
• Regeling kantine/verzorging WFTC 

 
Portefeuille digitale media & marketing:    Algemeen lid/webmaster 

• Regeling Digitale Media WFTC 
• Regeling kilometercompetitie WFTC 
• Marketingbeleidsplan & publiciteit WFTC 

 
 
Communicatie naar leden gebeurt door bij de secretaris (AVG – bescherming 
persoonsgegevens. Indien WFTC commissies informatie willen delen met de leden 
leveren zij dit aan bij de secretaris, de secretaris zorgt ervoor dat dit in een nieuwsbrief 
of overige email verspreid wordt. 
 
De back-up voor leden communicatie wordt verzorgd door Algemeen lid/webmaster 
(eerste back-up) of penningmeester (tweede back-up) 
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Taken	en	verantwoordelijkheden	
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen, actualiseren en uitvoeren van de 
WFTC strategie. Ten behoeve van het efficient en in lijn met de WFTC strategie uitvoeren 
van het beleid en de regelingen zijn deze verdeeld in portefeuilles die beheerd worden 
door de bestuursleden. 
 
WFTC	organigram	

 

Versiebeheer	
Versie Datum Opsteller Akkoordering Opmerkingen/wijzigingen 
WFTC 2020-V1 2020-01-15 Joost Carol Draft besproken 

14-02-2020 
Eerste versie 

WFTC 2020-V2 2020-03-08 Joost Carol Besproken 9 
april 2020 

Aangepaste versie nav 
bestuursvergadering 14-02-
2020 en invoegen 
meerjarensponsorplan 

WFTC 2020-V3 2020-04-12 Joost Carol 09 april 2020 Portefeuiless bestuursleden 
vastgesteld 09-04-2020 

WFTC 2020-V4 2020-06-07 Joost Carol / 
Ruud Maas 

11 juni 2020 Tekstuele aanpassingen en 
toevoegen 2020 
ledenonderzoek 
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