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1. Inleiding 
Het beleidsplan geeft weer waar wij als FietsZe race en mtb club, hierna te noemen FietsZe, voor 
staan en waar wij naar toe willen in de periode van 2018 – 2021. 

FietsZe is 30 mei 2018 opgericht door een groep enthousiaste fietsers. De aanleiding voor dit 
initiatief is de realisatie van een mountainbike (hierna vermeld als mtb)-route door de terreinen van 
de Maatschappij van Weldadigheid en omgeving. Met deze fietsclub trachten wij een verbinding 
tussen de dorpen rondom dit gebied te leggen. Deze mtb-route wordt in samenwerking met 
grondeigenaren, gemeente Westerveld en Provincie Drenthe ontwikkeld. 
Willen we serieus genomen worden door onze gesprekspartners is de noodzaak geboren om een 
vereniging of stichting op te richten. De initiatiefnemers hebben gekozen voor een vereniging 
omdat zij het belangrijk vinden dat ook de leden meedenken en dus ook inspraak hebben. 

2. Doelstelling 
Het doel van de vereniging is het sportieve fietsen, in de meest brede zin van het woord, te 
bevorderen. Daarbij hanteren we als uitgangspunt dat de zorg voor een verantwoord gebruik van 
onze mooie omgeving belangrijk is. 
Mens en dier dienen geen last van elkaar te hebben. Wij willen, samen met andere gebruikers, 
genieten van de mooie omgeving. Dat betekent dat de veiligheid voor de rijders en andere 
gebruikers zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn. 
Het plan is om in de toekomst veel aan scholing en opleidingen voor onze leden te doen. Naast het 
gezamenlijk fietsen en het laten groeien van deze nieuwe vereniging, zullen we de jeugd en sporters 
met een fysieke beperking niet vergeten. Er zal een trainingscursus aangeboden gaan worden, 
zodat (jeugd-)leden de fietssport op een verantwoordelijke manier kunnen beoefenen.  

3. Onderbouwing Beleidsplan 
3.1 Waarom een beleidsplan? 
Als nieuwe fietsclub opgericht in 2018 hebben wij als bestuur gemeend om tijdig een beleidsplan 
op te stellen waarmee wij als bestuur de komende jaren doelgericht kunnen gaan bouwen aan een 
stevig fundament voor onze club. 

Doelgerichtheid en met een duidelijke visie op de middellange termijn, dat is waar het bestuur voor 
gaat om dat fundament te leggen. Een fundament dat recht doet aan de wensen en behoeften van 
de leden, zowel de racefietsers als de mtb’ers. Ook een fundament waarin het onder andere 
mogelijk is een eigen mtb-route aan te leggen. Dit voor al onze fietsers inclusief sporters met 
beperking. Het beleidsplan zal ook als instrument c.q. leidraad dienen voor het bestuur om haar 
taken en doelstellingen te kunnen realiseren, maar ook voor de commissies een houvast bieden om 
te komen tot een goede invulling van hun taken. 
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3.2 Terugblik naar onze eerste weken als club 
Het voorlopige bestuur is gestart met 5 personen waarvan 3 het Dagelijks Bestuur vormen. De 
andere bestuursleden hebben elk een commissie/werkgroep als verantwoordelijkheid. Op deze 
wijze is de bestuurslast en werkdruk goed verdeeld. 

3.3 Uitgangspunten 
Voor het bepalen van de doelstellingen staan de statuten en het fietsreglement, welke door het 
oprichtingsbestuur zijn samengesteld, centraal. 

4. Beleidsplan 2018-2021 
4.1 Algemene doelstelling  
FietsZe is een recreatieve wielersportclub in Vledder en omliggende dorpen die de  leden de 
mogelijkheid biedt om op zijn/haar niveau de wielersport individueel of in groepsverband te 
beoefenen. Wedstrijdsport wordt niet nagestreefd, maar wel het sportief actief zijn. Daarbij staat het 
sociale aspect en de gezelligheid voorop. Dit wordt gedaan op de racefiets en op de mtb-fiets. 

b Het bestuur stelt zich als doel om zoveel mogelijk kennis en kunde binnen haar bestuur te 
garanderen, welke noodzakelijk worden geacht om het beleidsplan ten uitvoering te 
brengen; 

b Het bestuur/commissieleden zullen de organisatie van activiteiten en evenementen 
vastleggen; 

b Leden van het bestuur zullen, indien mogelijk, plaatsnemen in de commissies. 
 

4.2 Organisatie 
Het bestuur legt in de algemene ledenvergadering verantwoording af conform de statuten. 
FietsZe heeft een bestuur dat bestaat uit zes leden. Binnen het bestuur vormen de voorzitter, 
secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur (DB). 
 
Bestuur 

  
 

Pieter Bosma
Voorzitter

Evelien Venema-
Prikken

Secretaris

Bert de Ruiter
Penningmeester

Alle Heijman
Bestuurlid MTB

Rob Bronkhorst
Communicatie en pr 

Vacant 
Race



FietsZe race & mtb club  
• • • 

Beleidsplan FietsZe 2018-2021, pagina 3/6 

 

Om de bestuurslast goed te kunnen managen is er een 5-tal commissies benoemd, welke alle 
worden vertegenwoordigd door een bestuurslid. De commissies kunnen voorstellen inclusief 
financiële onderbouwing inbrengen bij het bestuur 
 

 
 

4.3 Ledental en verenigingsopbouw 
Het ledental is per 1 juli 2018: 20 
 
Doelstelling 

b Voor continuïteit en draagvlak binnen de termijn van dit beleidsplan groeien naar minimaal 
50 leden; 

b Verhouding man–vrouw moet wijzigen van 95%-5% naar een 80%-20%; 
b Aantal jeugdleden moet minimaal uitkomen op 20 om de mtb-trainingen op bijvoorbeeld 

woensdagmiddag/-avond te kunnen geven. Dit i.v.m. financiële haalbaarheid ofwel om 
kostendekkend te kunnen zijn. 
 

4.4 Financieel beleid 
Het financieel beleid wordt door het Bestuur geformuleerd en uitgevoerd. De penningmeester is 
daarvoor verantwoordelijk gesteld en zal zich jaarlijks daarvoor verantwoorden voor de 
kascommissie en de Algemene Ledenvergadering (ALV). 
Het financieel beleid is erop gericht om de doelstellingen voor de komende jaren te kunnen 
realiseren en waar mogelijk een reserve (weerstandsvermogen) op te bouwen om onvoorziene 
tegenvallers op te kunnen vangen. De contributie levert een klein gedeelte van het budget wat 
nodig is om een gezonde club te kunnen worden. Dit zal aangevuld moeten worden met sponsor- 
en donateursgelden. 
 
Doelstelling 

b FietsZe streeft naar een gezonde financiële situatie, waarbij leden profiteren van acties en 
activiteiten; 

b Een gezonde financiële situatie van de vereniging geeft de ruimte om activiteiten te 
organiseren, om te groeien en de kosten voor de leden laag te houden. 
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4.5 Communicatie en PR 
Communicatie het sleutelwoord in het doen slagen van de doelstellingen, welke wij als bestuur en 
commissies hebben gesteld. Wij vinden het belangrijk dat de leden gehoord worden maar ook dat 
de leden bereikt worden. Wij vinden het ook belangrijk, dat de interne communicatie onderling als 
bestuur goed verloopt. Transparantie en duidelijkheid zullen altijd ten grondslag liggen aan alle 
communicatie. Dat geldt ook voor de externe communicatie naar sponsoren, leden, collega 
verenigingen en de media. 
 
Doelstelling 

b Optimale interne communicatie; 
b Leggen en onderhouden van contacten met externe organisaties en verenigingen; 
b Profileren en vertegenwoordigen van de club, lokaal en regionaal; 
b Voorlichting nieuwe leden; 

De website, Facebookpagina en de WhatsApp-groepen zullen actueel gehouden worden door 
artikelen uit het fietsbladen en blogs. Hier ligt een taak voor het bestuur of de daartoe 
aangewezen leden. 
 

4.6 Race commissie 
Doelstelling 

b De racecommissie heeft als doel om de leden op een veilige, sportieve en gezellige manier 
samen te laten fietsen en een aantal activiteiten te organiseren voor de racefietsleden; 

b Dat doen wij door de leden de mogelijkheid te bieden om op zijn/haar eigen niveau deel te 
nemen aan de groepsactiviteiten en/of om de leden te stimuleren om samen te gaan fietsen; 

b Meer activiteiten organiseren voor jeugdleden waardoor deze zich meer betrokken gaan 
voelen bij de vereniging; 

b  Het organiseren van activiteiten die fiets gerelateerd zijn voor zowel de race- als de mtb 
afdeling. Te denken valt dan aan sleutelavonden, clinics, informatieavonden, gastsprekers, 
fiets training weekend/week organiseren, sponsoren benaderen voor het geven van 
kortingen. Deze activiteiten zijn alleen toegankelijk voor leden en tegen extra betaling voor 
niet leden; 

b Het jaarlijks organiseren van 1 toertocht racefiets voor leden en niet-leden. Niet-leden kunnen 
deelnemen tegen betaling. 
 

4.7 Mtb commissie 
Doelstelling 

b De mtb-commissie heeft als doel om de leden op een veilige, sportieve en gezellige manier 
samen te laten fietsen en een aantal activiteiten te organiseren voor de mtb-fietsleden; 

b Dat doen wij door de leden de mogelijkheid te bieden om op zijn/haar eigen niveau deel te 
nemen aan de groepsactiviteiten en/of om de leden te stimuleren om samen te gaan fietsen; 
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b Ook in de zomerperiode mogelijkheden bieden voor gezamenlijke tochten/activiteiten of 
trainingen; 

b (Jeugd)leden d.m.v. aan te bieden trainingen de mountainbikesport leren te beheersen; 
b Het organiseren van activiteiten die fiets gerelateerd zijn voor zowel de race- als de mtb-

afdeling. Te denken valt dan aan sleutelavonden, clinics, informatieavonden, gastsprekers, 
fiets training weekend/week organiseren, sponsoren benaderen voor het geven van 
kortingen. Deze activiteiten zijn alleen toegankelijk voor leden en tegen extra betaling voor 
niet leden; 

b Het jaarlijks organiseren van 1 veld-/mountainbiketocht voor leden en niet leden. Niet leden 
kunnen deelnemen tegen betaling. 
 

4.8 Sponsorcommissie 
Binnen FietsZe is sponsoring geaccepteerd en de financiële bijdrage wordt als een basisinkomen 
beschouwd. Daarom wordt sponsoring als een doelstelling van de club beschouwd. 

Wij kennen verschillende soorten sponsoren binnen de vereniging, te weten:  

b Hoofd- en kledingsponsoren, waarmee een langdurige samenwerking is overeengekomen. 
In deze overeenkomsten zijn de afspraken, verplichtingen en rechten benoemd welke als 
tegenprestatie door de club worden gedaan voor de geldelijke bijdrage. Deze kunnen per 
sponsor verschillend zijn; 

b 100 euro sponsoren welke een plaats hebben op de website voor een jaar. Middels een 
afsprakenbrief/-mail zijn deze vastgelegd; 

b Sponsoren binnen de club van vijftig. Dit zijn sponsoren of particulieren die jaarlijks 50 euro 
doneren aan de club; 

b Andere sponsoren welke middels een overeenkomst zijn vastgelegd. In deze overeenkomst 
staan de afspraken, rechten en verplichtingen van deze sponsoren ten aanzien van de club. 

De club blijft altijd verantwoordelijk voor het te voeren beleid en de afspraken welke gemaakt 
worden met sponsoren. Hiervoor is het behoud van identiteit het belangrijkst en derhalve zullen 
sponsoren geen invloed kunnen uitoefenen op het financiële beleid. 
 
Doelstelling 

b Continuïteit betreffende kleding sponsoren. Een jaar voor afloop van het contract, deze 
bespreken met de sponsor en plan maken voor de toekomst. 

b 100 euro sponsoren werven. 
b Club van vijftig sponsoren werven 
b Sponsoren werven voor bijzondere activiteiten zodat deze buiten de normale financiën 

kunnen worden bekostigd. 
b Sponsoren actief betrekken bij de club. 
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4.9 Kledingcommissie 
Het nieuwe clubtenue wordt door onze kledingcommissie ontworpen en voorzien van de namen en 
logo’s van onze sponsoren. 
 
Doelstelling 

b Alle leden fietsen, bij deelname aan een race & mtb groep, zoveel mogelijk in clubtenue. 
b 2 keer per jaar, of vaker als dat noodzakelijk geacht wordt, leden de mogelijkheid bieden om 

clubkleding te bestellen. 
 

4.10  Vrijwilligersbeleid 
De club streeft naar maximale inzet van vrijwilligers voor activiteiten en werkzaamheden. Ook de 
betrokkenheid van de leden wordt daarmee vergroot, kortom het creëren van het wij-gevoel. 
 
b Vrijwilligers meer betrekken bij de club: verenigingsgevoel versterken; 
b Vrijwilligers inzetten bij het realiseren van de mountainbikeroute; 
b Vrijwilligers inzetten bij het onderhoud van de mountainbike route; 
b Vrijwilligers vragen voor diverse commissies of bij activiteiten. 

 

4.11  Mtb-route aanleggen 
Een van de doelstellingen van de club is een mtb-route aan te leggen. Doordat er een mtb-route is, 
zullen deze gebruikers zoveel mogelijk worden gescheiden van de wandelaars en andere 
gebruikers van het bos. Een mtb-route zal de overlast van mtb’ers tot een minimum beperken. Dit 
voorkomt irritaties bij alle gebruikers. Ook reguleer je hiermee de mtb’ers over alleen de mtb-route 
en voorkom je schade aan de kwetsbare plaatsen in het bos. Overleg over de route zal gevoerd 
worden met natuurlijk de grondeigenaren, maar ook de natuurorganisatie zoals IVN. 
 
Doelstelling 

b Mtb-route aanleggen van Frederiksoord naar Zorgvlied en weer terug; 
b Bovenstaande route met een lus verbinden met Noordwolde en weer terug; 
b Mtb-route aanleggen voor de mtb-fiets voor mensen met fysieke beperking vanuit 

Frederiksoord van ongeveer 10 km; 
b Deze mtb-route van 10 km wordt tevens familie route; 
b Mogelijk aanschaffen van een aantal aangepaste mtb-fietsen voor mensen met fysieke 

beperking. 
 


