Toerclub Wageningen ’79
Beleidsplan 2015-2020
1. Inleiding.
Toerclub Wageningen ’79 heeft sinds 2003 een beleidsplan. Dat is een document, waarin is vastgelegd wat
de voornaamste doelstellingen zijn in de komende zes jaar. Het nut van een beleidsplan is, dat op schrift
staat, wat de club in de komende jaren wil doen, waar het over zes jaar wil staan en met welke middelen dat
denkt te bereiken. Activiteiten, financiën en besluitvorming worden daarop afgestemd.
Een beleidsplan is een visie van het bestuur, maar die heeft pas definitief waarde als de ledenvergadering
zich erover heeft uitgesproken. Het is dus van belang, dat voorafgaande aan deze besluitvorming de leden
in de gelegenheid zijn gesteld hun steentje bij te dragen en hun mening te vormen. Vaststelling door de
ledenvergadering van het voorgestelde beleidsplan betekent uiteindelijk, dat de hele vereniging haar
verantwoordelijkheid neemt voor de inspanningen, die gevraagd worden om de gestelde doelen te bereiken.
Het is dan niet langer een zaak van het bestuur, maar van de hele vereniging. Dat creëert voor het bestuur
een veel groter draagvlak om te doen, wat in het kader van het beleidsplan moet worden gedaan.
Dit beleidsplan heeft de intentie zich toe te spitsen op hoofdlijnen. Het ligt absoluut niet in de bedoeling om
alle bewegingen in de club voor de komende zes jaar volledig te definiëren en vast te leggen. Er moet
ruimte blijven voor nieuwe initiatieven, voor de beleidslijnen die door de overkoepelende bond, de NTFU,
zijn uitgezet, voor het anticiperen op onverwachte ontwikkelingen en voor aanpassen aan regelgeving van
buitenaf (NTFU, gemeentelijke, provinciale en landelijke wetgeving).
Het beleidsplan is in de eerste plaats gebaseerd op eigen visie, eigen uitgangspunten, maar bevat daarnaast
elementen die de belangen behartigen van het toerfietsen.
In dit beleidsplan zijn de ervaringen en resultaten van het beleidsplan 2009-2014 van TCW verwerkt en dit
vormt daarmee de nieuwe basis voor dit nieuwe beleidsplan voor de komende zes jaar.

Besluitvorming:
Door het bestuur is, na peiling van de mening van de leden, de intentie van het beleidsplan geformuleerd en
op papier vastgelegd. Dit beleidsplan is voor goedkeuring voorgelegd aan de leden op de Algemene
Ledenvergadering (ALV) in november 2014. Elk verenigingsjaar wordt aan de vereniging een jaarplan
voorgelegd, waarbij de leden zich mogen uitspreken over de plannen die voor het betreffende jaar worden
voorgesteld. Dit gebeurt in principe tijdens de ALV in november, maar kan ook plaatsvinden op een later
moment, doch altijd voorafgaande aan een nieuw kalenderjaar.

2. Beschrijving vereniging.
2.1 Doelstelling.
Toerclub Wageningen is opgericht in 1979 met als doel het bevorderen van de recreatieve fietssport, het
toerfietsen. De belangrijkste aspecten van dit toerfietsen zijn: gezelligheid, beweging, sportieve prestatie
en genieten van de omgeving. Bij het uitdragen van deze doelstelling zijn de inspanningen in de eerste
plaats gericht op de leden van de vereniging. Voor haar leden organiseert TCW wekelijks clubfietstochten,
gebaseerd op onderlinge afspraken over afstand, bestemming en (gemiddelde) snelheid. In principe sluit de

vereniging geen enkele vorm van recreatief fietsen uit, maar ze legt de nadruk op het gebruik van de
racefiets voor tochten op de verharde weg en de mountainbike voor fietsen op de onverharde weg. Ook
fietstochten met een wedstrijdkarakter (cyclosportieven) worden niet gemeden.
Daarnaast organiseert TCW toerfietsevenementen, waaraan ook niet-leden mogen deelnemen. Om het
bereiken van de doelstellingen te bevorderen is TCW aangesloten bij de landelijke sportbond van
toerfietsers, de Nederlandse Toer Fiets Unie (NFTU).

2.2 Bestuurlijke organisatie.
TCW is aangesloten bij de Kamer van Koophandel en de rechten en plichten van de vereniging en haar
leden zijn vastgelegd in notarieel bekrachtigde statuten en een huishoudelijk reglement.
Toerclub Wageningen is statutair gevestigd in Wageningen, maar staat open voor leden uit de regio en
daarbuiten. De vereniging heeft een eigen clubhuis, Nudepark 81.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.
De huidige samenstelling is:
Voorzitter: Arnold Winkel
Secretaris: Liesbeth van Agt
Penningmeester: Cisca Noy
Lid: Moniek Verbeek
Lid: Geert Geertsema

De belangrijkste besluiten, o.a. de samenstelling van het bestuur, beleidswijzigingen en de hoogte van de
contributie, worden genomen door een minimaal éénmaal per jaar bijeenkomende ALV.
De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk
reglement. Een deel van de uitvoerende taken worden gedelegeerd naar een aantal commissies. Deze zijn:
Toercommissie: verantwoordelijk voor
1. de organisatie van de toerfietstochten en mountainbiketochten, die onderdeel uitmaken van de NTFUtoerfietskalender, met uitzondering van de Jan Janssen Classic.
2. de clubtoertochten en clubtochtenkalender
3. materiaalbeheer toertochten.
4. afspraken met NTFU en regionale zusterverenigingen betreffende toerfietskalender, inclusief de Jan
Janssen Classic.

Jan Janssen Classic/Hel van Ede-Wageningen commissie: Verantwoordelijk voor
1. organisatie Jan Janssen Classic en Hel van Ede-Wageningen
2. organisatie bedrijvenfietstocht
3. materialenbeheer Jan Janssen Classic en bedrijvenfietstocht
4. aansturing en coördinatie subcomissies

De Activiteitencommissie: verantwoordelijk voor
de organisatie van clubactiviteiten, anders dan fietsen, zoals
1. een aantal kaartavonden
2. andere activiteiten als de jaarlijkse pubquiz of bier- cq wijnproefavond
3. organiseren van bijeenkomsten waarbij ook familie van de leden betrokken wordt
4. materiaalbeheer

Beheercommissie: verantwoordelijk voor
1. beheer en onderhoud clubhuis en kantine
2. aansturing onderhoudsgroep
3. aansturing bargroep
4. aansturen schoonmaakploeg
5. naleving van wetten en reglementen m.b.t. horeca en sportfaciliteiten
6. beheer materialen clubhuis

Vierdaagsecommissie: verantwoordelijk voor

1. organisatie eenmaal per jaar (voorjaar) van een vierdaagse clubfietstocht

Mountainbikegroep: verantwoordelijk voor

1. Organisatie van eenmaal per jaar (najaar) van een M.T.B.-fietsclubweekend
Redactie: verantwoordelijk voor
1. redactie en uitgave, zes maal per jaar, van het clubblad De Derajeur.
2. redactie website (kan ook door een ander lid gebeuren)

2.3 Leden.
De vereniging kent twee soorten leden, gewone leden en gezinsleden. Daarnaast kent de vereniging
donateurs en leden van verdienste. De rechten en plichten van leden en donateurs zijn vastgelegd in de
statuten en het huishoudelijk reglement.
Enige statistieken:
Totaal aantal leden per 1 september 2014: 325

Aantal gewone leden:
Aantal bijzondere leden
Aantal mannen:
Aantal donateurs:

275

Aantal gezinsleden:

50

4 (waarvan 3 leden van verdienste)
285

Aantal vrouwen:

40

8

Het lidmaatschap van TCW kan desgewenst op elk moment ingaan, maar het verenigingsjaar loopt van 1
september t/m 31 augustus. De kosten van een gewoon lidmaatschap zijn € 45,- per jaar en € 30,- voor elk
volgend lid uit één gezin. Treedt men toe in de maanden juli en augustus, dan bedraagt het lidmaatschap
voor het resterende verenigingsjaar € 22,50 Dit alles met inbegrip van het lidmaatschap van de NTFU.

2.4 Communicatie.
Het contactadres en postadres van de vereniging is dat van de secretaris. Ook het emailadres van de
vereniging is dat van de secretaris. Dit adres staat vermeld bij de NTFU en ook in de gemeentegids van de
plaatsen Wageningen en Renkum.
De vereniging kent een clubblad, De Derajeur, dat zes maal per jaar verschijnt. Alle leden krijgen een
exemplaar. Ook het NTFU bondsbureau, de gemeentelijke bibliotheek, studentensportstichting Thymos en
alle adverteerders wordt een exemplaar toegezonden.
Het clubblad is vooral bedoeld voor de communicatie binnen de vereniging. Ook het prikbord in het
clubhuis heeft die functie.
Het voornaamste communicatiemiddel naar buiten gericht is de website. Deze bevat naast een
nieuwspagina een aantal permanente informatiepagina’s betreffende de organisatie en de voordelen van een
lidmaatschap. De website ondersteunt de PR-activiteiten aangaande de toerfietstochten en andere
activiteiten, waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen.

2.5 Activiteiten.
Kernactiviteit van de club is het gezamenlijk fietsen. Elke uitgave van het clubblad De Derajeur, kent een.
toerfietskalender. Hierin staan alle clubfietsactiviteiten voor de komende periode aangekondigd. Deze
activiteiten zijn ook gepubliceerd op de website van de vereniging.

Toertochten op de weg.
Elke zaterdagmorgen, op afgesproken tijden vertrekken diverse groepen vanuit het clubhuis voor een
fietstocht, variërend van 50 km tot meer dan 150 km. Vaak wordt een eigen bestemming gekozen, soms
wordt deelgenomen aan toertochten die door zusterverenigingen in de regio of in het land worden
georganiseerd. Elke groep kent een wegkapitein. Deze is als aanvoerder van de groep verantwoordelijk
voor het vastleggen van de uit overleg met de leden van de groep en met de andere wegkapiteins
voortvloeiende kalender, voor het vastleggen van de gemiddelde snelheid en voor de handhaving van de
gemaakte afspraken. De wegkapitein is ook het aanspreekpunt voor niet-leden, die willen deelnemen aan de
clubtochten. Er worden zowel tochten op de weg als op onverharde wegen in de clubkalender opgenomen.
Naast de zaterdag worden zijn er ook op de zondagmorgen en in de zomermaanden de dinsdagavond
clubtochten. Ook maken leden onderling afspraken voor door-de-weekse-tochten (o.a. 55-plussers,
gepensioneerden). Van alle geplande toerfietsactiviteiten wordt periodiek een kalender samengesteld en in
het clubblad opgenomen.

Vierdaagse, vakanties, klassiekers.

Jaarlijks organiseert een commissie bij voorkeur tijdens het hemelvaartweekend een vierdaagse toertocht,
welke meestal over buitenlandse wegen voert. Ardennen, Eifel, West-Vlaanderen, Sauerland zijn daarbij
geliefde doelen, waar voor drie nachten onderdak wordt gevonden. Omdat de sportieve prestatie voorop
staat wordt van de deelnemers verwacht, dat ze zich vooraf goed hebben voorbereid en voldoende
trainingskilometers in de benen hebben. Vanaf 2004 wordt gedurende het lustrum van de vereniging (dus
elke 5 jaar) en meerdaagse fietstocht georganiseerd voor leden van de vereniging. Deze lustrumtocht ging
in 2004 naar de Alpe d’Huez, in 2009 naar de Mont Ventoux en in 2014 naar de Mont Aigoual.
Zeer regelmatig worden ook trips naar bekende toerfietsklassiekers gemaakt, waaronder ook een aantal
cyclosportieven. Amstel GoldRace, Mergelheuvellandtweedaagse, Ronde van Vlaanderen, LuikBastenaken-Luik en andere Belgische toptoertochten, La Marmotte etc. zijn een paar regelmatig op de
kalender terugkerende evenementen.
Ook is het inmiddels gebruikelijk jaarlijks in het najaar een weekend-meerdaagse voor de mountainbikers
te organiseren.

Spinning en clinics.
In de maanden oktober t/m februari doen veel leden aan spinning. Ook worden bij voldoende belangstelling
onder deskundige begeleiding van tijd tot tijd TCW-clinics georganiseerd. Deze laatste hebben tot doel
(nieuwe) leden gezond, lekker en deskundig te laten fietsen en om de fietsbehendigheid te vergroten. Zo
blijft ook in de fietsarme wintermaanden de conditie op peil.

Kaarten, cursussen, feesten.
Vaste onderdelen op de clubkalender zijn de nieuwjaarsreceptie, waaraan meestal een quiz, speurtocht of
andere ludieke activiteit wordt gekoppeld en een cyclus van kaartavonden (in de wintermaanden),
Regelmatig terugkerende activiteiten zijn feesten (carnavalsavond), familiefietsdag, paasbingo, dia-avond,
cursussen (fietsreparatie, E.H.B.O., enzovoorts).

De Jan Janssen Classic.
TCW organiseert jaarlijks zes toerfietsevenementen (vier op verharde, twee op onverharde weg). Deze zijn
opgenomen in de kalender van de NTFU en voor ieder toegankelijk. De organisatie van deze tochten vraagt
een inspanning van de leden. Dit is vooral het geval bij het meest populaire evenement, De Jan Janssen
Classic en de Hel van Ede-Wageningen. Deze steeds in de tweede helft van juni georganiseerde tocht kent
meestal een deelnemeraantal van vooralsnog maximaal 6000 deelnemers. Sinds 2008 wordt er enkel met
voorinschrijving gewerkt. De grote naam, die het evenement in de loop der jaren heeft opgebouwd kan
slechts gehandhaafd blijven door inzet van vele leden. TCW stelt haar leden niet verplicht hieraan mee te
werken en tot op heden hoeft dat gelukkig ook niet, omdat de sfeer waarin en het enthousiasme waarmee
gewerkt wordt die dag voor ieder tot één van de hoogtepunten uit het verenigingsleven maakt. Oud-Tourde-France-winnaar Jan Janssen, beschermheer van dit evenement, is niet voor niets elk jaar één van de
deelnemers.
Sinds het jaar 2001 is aan het evenement ook een bedrijvenfietstocht verbonden.

2.6 Clubhuis, Nudepark 81.
Zowel de start van bijna alle fietsevenementen als ook de meeste andere verenigingsactiviteiten vinden
plaats in het eigen clubhuis. Het clubhuis is eigendom van de vereniging, maar de grond waarop deze staat

is langjarig gepacht van de Gemeente Wageningen. De uitzondering hierop betreft de JJC/HvEW, welke
vertrekt vanaf Sportcentrum de Bongerd te Wageningen. Het clubhuis heeft een ruime bar, uitgebreide
zitruimte en een dartbord. Dit maakt het een multifunctionele accommodatie. Een van de leden is in het
bezit van het vereiste horecadiploma zodat er alcoholhoudende dranken geschonken kunnen worden. Het
clubhuis, dat aan alle moderne brandweervoorschriften voldoet, is gelegen op het bedrijventerrein
Nudepark en is geopend elke zaterdag en vaak op dinsdagavond. Er is ook een permanente douche- en
kleedruimte aanwezig.

2.7 Clubkleding.
Aan nieuwe leden wordt de gelegenheid geboden om clubkleding (basispakket bestaat minimaal uit: shirt,
jack, korte fietsbroek, lange fietsbroek) te kopen voor een zeer aantrekkelijke prijs (sterk gereduceerd tarief
voor leden). Dit wordt mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van clubsponsoren. Leden, die
in een eerder jaar een basispakket hebben gekocht krijgen elk jaar de mogelijkheid om een nabestelling te
doen. Ook die kent een zeer aantrekkelijke korting. De hiervoor speciaal ingerichte kledingcommissie
organiseert e.e.a. voor de club. Zij ontwerpt de kleding, plaatst de bestelling en levert de kleding uit aan de
leden, die bij hen de bestelling hebben gedaan.

2.8 Financiering.
De voornaamste bron van inkomsten voor de vereniging vormen de inschrijfgelden van toertochten.
Daarnaast is natuurlijk de contributie een gegarandeerde inkomstenbron. Een aanzienlijk deel van die
contributie is bestemd voor het lidmaatschap van de NTFU. Het bezit van een clubhuis vereist een forse
inspanning van de leden, maar ook dat betaalt zich uit. De kantineopbrengsten vormen een substantieel
onderdeel van de inkomsten. Dankzij de inbreng van een groot aantal sponsoren kunnen jaarlijks risicovolle
ondernemingen als de Jan Janssen Classic/Hel van Ede-Wageningen worden georganiseerd en ook de
clubkleding kan dank zij de impuls van clubsponsoren in een hoge kwaliteit en voor een zeer aantrekkelijk
bedrag aan de leden worden aangeboden. De Jan Janssen Classic is inmiddels uitgegroeid tot één van de
tien grootste toerfietstochten van Nederland, zodat hierop mede door een ruim aanbod van sponsors
jaarlijks een positief resultaat behaald wordt. Het vermogen van de vereniging wordt daarmee groter. Er
worden gerichte (veelal sportieve), zoveel mogelijk voor alle TCW-leden geschikte, doelen gezocht om dit
vermogen aan te wenden. Het spreekt voor zich dat een gezonde financiële status van de toerclub hierbij
geborgd dient te blijven.

3. Sterkte en Zwakte Analyse.
Sterkte punten TCW

Zwakke punten TCW

- stabiliteit aantal leden

- inpassing nieuwe leden

- financiële zekerheid

- afhankelijkheid vrijwilligers

- grote deskundigheid en netwerk

- afhankelijkheid bestemmingsplan-

- eigen clubhuis

wijzigingen Nudepark/Gemeente

- kwaliteit Jan Janssen Classic/Hel van E-W

- weinig aantrekkelijk voor de jeugd/studenten

- ligging clubhuis

- leeftijdsopbouw ledenbestand

- prima uitstraling en gezelligheid

- trainingsbegeleiding

- goede communicatie: clubblad, website,

- uitstraling TCW-clubhuis

4. Hoofddoelstellingen meerjarenbeleidsplan.

In dit hoofdstuk staat de doelstellingen geformuleerd, met het oog waarop de in dit document beschreven
beleidsplannen zijn ontwikkeld.
De hoofddoelstellingen van TCW voor de periode 2015-2020 zijn:

1. Zorgdragen voor continuïteit van de sterke punten van TCW
2. Imago/uitstraling TCW versterken
3. Nieuwe leden professioneler opnemen in de club
4. Uitstraling clubhuis verbeteren
5. Zorgen voor aanwas van ook jongere leden
6. Zorgen voor voldoende vrijwilligers om bij de activiteiten te helpen
Voor het komende jaar focussen we ons met name op punt 6. Om meer leden als
vrijwilliger bij de club te betrekken en ook de continuïteit meer te waarborgen komt
er een vrijwilligerscoördinator.
Voor punt 5 gaat het bestuur contact leggen met de studentenfietsclub Hellingproef
om te kijken wat we aan elkaar kunnen hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
doorsturen van afgestudeerde leden naar TCW.

