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 BELEIDSPLAN TWC DE CONTENTE 

2016-2021 
WAAROM EEN BELEIDSPLAN?   

TWC de Contente is een sportieve wielerclub uit Eersel. Opgericht uit een samensmelting van 2 verenigingen 

bestaat de club al 35 jaar. Inmiddels hebben we ruim 240 leden en bieden we fietsen aan op een racefiets of de 

ATB, voor zowel jong en oud. Dit beleidsplan is een gids dat de leden en het bestuur in staat stelt om plannen 

en ideeën te toetsen, op basis van de visie die we ten tijde van de opstelling is bepaald en waar de leden 

akkoord met zijn gegaan. 

ALGEMENE DOELSTELLING 

Toer- en Wielerclub De Contente is een (recreatieve) wielersportvereniging in Eersel die haar leden de 

mogelijkheid biedt om op zijn/haar niveau de wielersport te beoefenen. Wedstrijdsport wordt niet nagestreefd. 

Het socilale aspect en gezelligheid staan voorop. Met wielersport wordt bedoeld: 

Racefietsen op de weg. In 3 niveaus. (1-2-3) 

ATB fietsen in de bossen. In 3 niveaus (1-2-3) 

ATB fietsen voor de jeugd. (vanaf 6 t/m 18 jaar) 

VERENIGING SAMENSTELLING 

De verenigingen telt anno 2016 circa 240 leden gesplitst als volgt:  

ongeveer 42% ATB-ers, 42% wegrenners en 16% jeugd en ongeveer 85% mannen en 15% vrouwen.   

GROEI AMBITIE 

TWC de Contente streeft ernaar om een gezonde club te zijn en te blijven. Het op peil houden van het aantal 

leden is daarbij een eerste stap. Een lid hoort zich verbonden te voelen tot de club en moet zijn/haar wensen 

en sportieve ideeën kwijt kunnen. Fietsen is een sport dat vanaf jonge tot hoge leeftijd kan worden beoefend. 

De groeiende populariteit in fietsen biedt de vereniging kansen om te groeien. Hoewel we niet streven om een 

grote onpersoonlijke club te worden, willen we wel meeliften op deze populariteit. Hiervoor stellen we de 

volgende speerpunten: 

We blijven elkaar motiveren de fietssport te beoefenen 

We brengen onze enthousiasme voor de sport over, aan een eenieder die is geïnteresseerd.  

We moedigen aspirant leden aan om bij onze club te komen 

We stellen ons laagdrempelig op en bieden ook voor beginnelingen een platform om lid te kunnen worden van onze club 

We zijn een club voor jong en oud. Iedereen kan en mag meedoen. 

De club is ook voor dames, zij krijgen alle ondersteuning en vrijheid om binnen onze club de fietssport te beoefenen. 

FIETSBELEID MET RACEFIETS EN ATB   

We fietsen in elke groep op 3 niveaus, geleid door een wegkapitein dan wel boskapitein. Om het fietsen te 

structureren spreken we een paar dingen met elkaar af: 

We respecteren te allen tijde de verkeersregels 
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We gaan samen uit, en komen samen thuis 

We houden veiligheid hoog in het vaandel. Door het dragen van een helm, het hebben van licht in het donker en door 

begripvol met medeweggebruikers om te gaan. 

We respecteren de weg/boskapitein. De kapitein bepaalt. 

We fietsen in 3 niveaus.  

Tijdens clubactiviteiten dragen we  het voorgeschreven clubtenue. 

EVENEMENTEN EN CLUBGERELATEERDE ACTIVITEITEN  

TWC De Contente organiseert jaarlijks een aantal evenementen en club gerelateerde activiteiten. Het doel 

hierbij is om sociaal en actief te zijn. Maar we willen juist die activiteiten ontplooien waar we als club 

verbonden mee voelen. Hierbij streven we het volgende na: 

We bieden toertochten aan voor niet-leden. 

We ondernemen gezamenlijke fiets activiteiten zoals: 

Zomer-, winter-, en jeugdweekenden 

Fietsritten buiten de regio 

Activiteiten voor de jeugd 

Initiatieven vanuit de leden 

Deze activiteiten dragen bij aan het bevorderen van de clubgeest en dienen het lidmaatschap van de club 

aantrekkelijker te maken. 

We leveren tegenprestaties naar zusterverenigingen, en staan open voor samenwerkingsverbanden met andere clubs (al 

dan niet fiets gerelateerd) 

We willen onszelf positief profileren 

Activiteiten moeten financieel onderbouwd zijn 

We staan open voor nieuwe ideeën die aansluiten bij wensen van de leden 

FINANCIEEL BELEID  

Het is van belang om financieel gezond te zijn en te blijven, het waarborgt de toekomst als club. Om gezond te 

blijven voeren we de volgende speerpunten: 

Contributie wordt zoveel mogelijk gehandhaafd op het huidige niveau. De bijdragen aan de NTFU wordt geheel 

doorberekend in de contributie.  

Om de 5 jaar sluiten we sponsor contracten met lokale ondernemers. Als tegenprestatie dragen we hun bedrijfslogo’s op 

onze tenues dat verplicht wordt gedragen. 

De kosten van het voorgeschreven clubtenue wordt zoveel mogelijk tegen kostprijs aangeboden. Hierbij is de hoogte en 

bereidheid van sponsoren medebepalend voor de kosten van het tenue. 

We begroten jaarlijks de baten en kosten van de club. En we toetsen onze activiteiten aan deze begroting om de kosten 

te bewaken. 

De kosten van deelname aan onze veldtoertochten, wordt afgestemd op de “adviesprijs” van de NTFU en met de 

jaarlijkse begroting van TWC De Contente.  

TWC De Contente streeft het maken van geldelijke winst niet na.  
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We streven naar een financiële buffer om onvoorziene kosten op te kunnen vangen. Het streefbedrag voor een 

weerstandsvermogen is € 35 per lid, met een ondergrens van tenminste € 6.000.  

Naast een jaarbegroting wordt ook een meerjarenbegroting opgesteld voor de gehele beleidsperiode. 

SPONSORING 

Binnen T.W.C. De Contente is sponsoring geaccepteerd. Voor de verwezenlijking van de doelstellingen wordt 

zelfs met sponsorinkomsten rekening gehouden. Met ingang van 2016 zal – na het succes van de voorgaande 

periode - weer worden ingezet op nieuwe meerjarige contracten (5 jaar) om (financiële) continuïteit te 

garanderen.  

Het bestuur wil aan de volgende uitgangspunten vasthouden:  

TWC De Contente behoudt haar eigen identiteit;  

Het logo en de naam van TWC De Contente moeten een prominente plaats hebben op de kleding;  

Het bestuur bepaalt het budget en de uitgaven van de vereniging binnen de kaders van de afspraken. D.w.z. dat 

sponsoren niet direct invloed hebben op de financiën van de vereniging.  

VRIJWILLIGERSBELEID   

Een vereniging leeft bij uitstek op de kracht van haar leden. Het bestuur zorgt voor de bestuurlijke continuïteit 

en faciliteert de leden om de wielersport te beoefenen. Hoe zorgen we ervoor dat we een geweldige 

vereniging blijven: 

Het bestuur stimuleert de inzet van vrijwilligers 

Het bestuur stelt draaiboeken beschikbaar waarin beschreven staat hoe activiteiten uitgevoerd kunnen worden 

Van de leden wordt verwacht dat ze zich jaarlijks ten minste 1x inzetten bij een van de club activiteiten 

We focussen juist op die activiteiten waar we ons in herkennen. Bij gebrek aan motivatie zal door het bestuur de 

haalbaarheid en het belang opnieuw worden beoordeeld. 

Er is volop ruimte voor leden om in de vereniging verder te ontplooien door cursussen en trainingen  

JEUGDBELEID 

De vereniging heeft een actieve jeugdafdeling. Voor deze jeugdgroep is een apart beleid opgesteld, te vinden in 

het Jeugd beleidsplan. 

DE DIEPRIJT 

ATB parcours op De Dieprijt is een ideale omgeving om de vereniging te profileren tijdens onze evenementen 

waarbij: 

Deelnemers (niet leden) nadrukkelijk kennis kunnen nemen van de TWC De Contente als een actieve vereniging.  

Het biedt de mogelijkheid om junioren, schoolgaande jeugd en bij andere activiteiten in de gemeente gebruik te laten 

maken van dit parcours.  

Verdere uitbreiding zullen we proberen te realiseren met een gesloten beurs en met minimale reservering voor 

onderhoud en investering, 

COMMUNICATIE   

We streven ernaar om op transparante wijze naar leden toe te communiceren. Tevens hechten we belang om 

daar waar mogelijk de club positief in het nieuws te zetten. dit willen we bereiken op de volgende manier. 
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Via mailingen en nieuwsbrieven kunnen intern mededelingen worden aangekondigd 

We houden actief een website bij wat het DNA van de club weerspiegelt 

Op de interactieve website moet het voor leden mogelijk zijn om onderling te communiceren over bv fietstochten en 

activiteiten. 

Op de website wordt een up to date kalender bijgehouden van onze activiteiten 

We stimuleren al onze leden om via de website te communiceren ter bevordering van de transparantie. Zogenoemde 

whatsapp groepen willen we niet verbieden, maar het mag niet de transparantie ondermijnen. 

We schuwen de media niet om de club positief hetzij actief te promoten. 

SOCIALE VERENIGING 

De vereniging heeft als ambitie om een sociale vereniging te zijn, die stevig verankerd is in de regio. 

Dat wil de vereniging bereiken door: 

Evenementen aan te bieden met een maatschappelijke karakter. (zoals Donksbergen) 

ATB park beschikbaar stellen voor lokale verenigingen, scholen en andere maatschappelijke instellingen 

Waar mogelijk werken we samen met andere (sport)verenigingen of bouwen en onderhouden we goede relaties met 

andere sportverenigingen en andere relevante maatschappelijke instellingen 

 

Dit beleidsplan is aangenomen in de jaarvergadering van……….. 

  


