Beleidsdocument MTB Havelte

Voorwoord.
Voor u ligt het derde beleidsplan van de MTB vereniging Havelte en omgeving. Een plan is vooral
richtinggevend aan de vereniging met 500 leden en verschillende soorten van activiteiten.
De vereniging bestaat nu ruim 13 jaar en in de jaren is er veel gebeurd. Naast de heldere
verenigingsstructuur zijn er veel activiteiten voor jong en oud. Naast wedstrijdgericht activiteiten kun je
heerlijk fietsen in de natuur van Havelte en omgeving. Een belangrijk punt want een MTB vereniging
zonder mooi fietsterrein is haast niet denkbaar.
Het beleidsplan is naast een korte inleiding opgebouwd uit de verschillende onderdelen van de
vereniging. Vele zaken gaan goed maar we willen meer. Dat brengt u misschien als lezer van het
document op nieuwe ideeën.
Uiteraard nodigen we u uit om deze ideeën met ons te delen. Per afdeling worden de hoofdpunten
benoemd, waarbij de driedeling Algemeen, Fietsen en Ondersteuning wordt gehanteerd.
Begroting, huishoudelijk reglement en de werkwijzen zijn op verzoek altijd ter inzage te geven.
Wij hopen dat u met dit beleidsplan van onze vereniging inzage krijgt in onze doelen voor de komende
jaren. Het is en blijft vrijwilligerswerk en dat is maar goed ook.
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1. Verenigingsbeleid 2012-2014
Inleiding
Iedere zelf respecterende vereniging heeft een visie hoe zij als vereniging zich wil manifesteren. Het
algemeen bestuur wil met dit beleidsplan een vervolg maken op de eerder vastgelegde visie. Leden
hebben recht op een helder beleid. Sponsoren en andere partijen moeten kennis kunnen nemen van
de visie van de vereniging. Wat staat ons te wachten in 2012 en verder? U leest hierover meer.
Mountainbikevereniging Havelte e.o.
De Mountainbikevereniging Havelte e.o. is op 6 februari 1998 opgericht met als doel om het
mountainbiken, in de meest brede zin van het woord, te bevorderen. Vooral de mogelijkheden om te
fietsen en de jeugd te stimuleren te gaan fietsen is hoofddoel. Om dit te bereiken hebben we een
jeugd- en wedstrijdafdeling. Daarnaast organiseren wij verschillende activiteiten en wedstrijden. Ook
een eigen MTB-route Havelte West in beheer.
De vereniging telt bijna 500 leden. Daarvan is ongeveer 75% puur recreatief en ziet het lidmaatschap
als mogelijkheid om van de route gebruik te kunnen maken en verzekerd te zijn via de NTFU.
Leden ouder dan 13 jaar zijn automatisch lid van de NTFU.
Activiteiten
De vereniging biedt de volgende activiteiten aan: trainen voor de jeugd en de wedstrijdgroepen, het
organiseren van evenementen en het beheren van een Mountainbikeroute (Havelte West).
Genoemd kan worden: het Diplomafietsen, Trainingsweekeind, Survivalweekend en een
Mountainbikedag voor de jeugd. Zo wordt er jaarlijks de Clubkampioenschappen gehouden, een
landelijke Seat Benthemcup MTB wedstrijd, de Abe Brouwer C 1000 Parel van Drenthe MTB toertocht
en een Wintercompetitie samen met Steenwijk 2000. Daarnaast nog enkele gerichte
verenigingsactiviteiten o.a. cursus EHBO voor kaderleden, onderhoud aan de fiets en andere
thematische avonden..
Wat de vereniging vooral onderscheid zijn de wedstrijd en jeugdafdeling.
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2. Wedstrijdafdeling
Taak
Het organiseren van de wedstrijdsport binnen onze vereniging. De wedstrijdafdeling is opgericht voor
die leden die wedstrijden willen rijden. Er zijn gedurende het gehele jaar voldoende mogelijkheden om
wekelijks deel te nemen aan wedstrijden. Er worden voor de leden ruime trainingsfaciliteiten geboden
en de vereniging beschikt over gediplomeerde trainers.
Op dit moment fietsen ongeveer 70 leden in wedstrijdverband. De leden hebben naast hun
lidmaatschap een licentie van de KNWU. Van deze leden is ongeveer een derde jonger dan 18 jaar.
Het kader
Voor de goede begeleiding is een commissie actief die bestaat uit 5 leden. Naast het begeleiden van
de wedstrijdrijders heeft de commissie een flinke opdracht aan het organiseren van de wedstrijden
o.a. de wintercompetitie, de Seat Arend Benthemcup en de overige éénmalige evenementen.
De commissie is zowel gericht op de wedstrijdsport als op het organiseren van evenementen.
De commissie werkt nauw samen met de trainers die zich gebundeld hebben in het trainerscollectief.
De trainingen vinden plaats op de dinsdag en donderdagavonden (19.00 uur) vanaf de site in
Havelterberg. Dit in de periode van april tot oktober. In de wintermaanden wordt er voor de jeugd
getraind op de zaterdagmiddag (14.00 uur) met de jeugdafdeling en wordt er gebruik gemaakt van
een training in de gymzaal. Veel leden gaan spinnen en nemen deel van verschillende sportscholen.
De plannen
Voor 2012 zal de wedstrijdafdeling zich toeleggen op de organisatie van wedstrijden en vooral de
faciliteiten om aan wedstrijden deel te nemen verbeteren. De toestroom van jeugdrijders naar de
wedstrijdafdeling vraagt bijzondere aandacht.
De trainers krijgen meer faciliteiten om het trainingsaanbod te vergroten. Een trainingsweekend en
een jeugdcompetitie zijn mogelijkheden om inhoud te geven aan de wedstrijdsport.
Ook zullen meerdere leden (minimaal 2) worden gefaciliteerd om een cursus te gaan volgen voor MTB
trainer. Dit kan bij de KNWU of bij de NTFU.
Tot slot zal de samenwerking tussen de jeugdafdeling en wedstrijdafdeling moeten worden verstevigd.

3. Jeugdafdeling
Taak
De jeugdafdeling wordt geleid door een zevental enthousiaste begeleiders en richt zich op de
jeugdleden van 7 tot 16 jaar die op een recreatieve manier willen genieten van het mountainbiken.
Hiertoe wordt er iedere zaterdagmiddag van 14.00 – 15.30 uur, in vijf verschillende
vaardigheidsklassen, gefietst in en om het militaire oefenterrein in Havelte. Naast de wekelijkse
trainingen worden er nog tal van andere activiteiten georganiseerd (o.a. Diplomafietsen, Kidsdag en
Survivalweekend). In de periode 1 april – 1 oktober wordt ook op dinsdagavond getraind. In de
zomervakantie (juli/augustus) is er geen training.
De mountainbikevereniging heeft op dit moment ongeveer 100 leden in deze leeftijdsklasse. De
jeugdleden en hun begeleiders fietsen op een recreatieve en gezellige manier. Samen willen ze
genieten van het mountainbiken en de mooie natuur in Havelte.
Het vertrekpunt is steeds de parkeerplaats van het dagrecreatieve steunpunt, nabij de Vlindertuin, aan
de Van Helomaweg in Havelte. Dit laatste is alleen op zaterdag. Op dinsdagavond is het startpunt de
site op Havelterberg
Het kader
De jeugdcommissie bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die iedere zaterdagmiddag de
training verzorgen. Daarbij wordt aandacht besteedt aan de volgende aspecten: warming-up, in
fietsen, strekoefeningen, behendigheid t.a.v. single tracks, beklimming, afdalingen en trials, het
optimaal gebruiken van de derailleur, duurtraining, langere tochten rijden, het fietsen van wedstrijden,
fietsonderhoud en materiaal kennis, voeding en aandacht voor natuur en medemens.
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Verder heeft de jeugd de toekomst. Daarom is er samen met Martijn Race en Bike center Tuk en de
Rabobank WestDrenthe een drietal fietsen aangeschafd. Deze fietsen kunnen gehuurd worden om
eens uit te proberen dat fietsen op een mountainbike. Veel kidneren proberen eerst uit voordat er een
fiets wordt gekocht.
Tevens is er een stimuleringsmaatregel om kinderen voor een zacht prijsje een kledingpakket aan te
bieden. Een shirt en korte broek voor € 25,00. Dit is mede mogelijk door onze sponsor voor de jeugd.
De plannen
De jeugdafdeling is de basis voor onze vereniging. Via sponsoring van de Rabobank West Drenthe
kan er een gevarieerd programma worden gemaakt. Naast de traditionele trainingen op de
zaterdagmiddag, gaan de kinderen diplomafietsen, is er een fietsweekend en worden toertochten
bezocht. Tevens zijn er regelmatig kennismakingsactiviteiten.
De jeugd zal in kleine wedstrijdjes kennis maken met de wedstrijdsport. Enthousiasme opwekken is
een belangrijke voorwaarde.

4. Activiteitenafdeling
Taak
Het organiseren van activiteiten binnen de vereniging. De activiteitencommissie organiseert De Parel
van Drenthetocht. Dit gebeurt met 25 enthousiaste vrijwilligers. Iedereen heeft daarin zijn eigen taken
en dat verloopt verder prima. Daarnaast organiseert de commissie de keuze voor de vrijwilliger van
het Jaar en ook de afronding van het jaar met een kerstattentie.
Wat niet lukt zijn vernieuwende activiteiten. In de voorgaande jaren is reeds vaker geopperd om
nieuwe activiteiten op te zetten. Maar helaas zijn die niet van de grond gekomen. U kunt denken aan
recreatieve trainingen voor dames, bepaalde marathontochten of andere MTB gerelateerde
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activiteiten. Ook voeding, trainingsleer en onderhoud aan fietsen zijn mogelijkheden. De commissie
blijft op zoek naar nieuwe mogelijkheden.
De plannen
Voor de komende twee jaar zal de activiteitenafdeling zich inzetten voor een gevarieerd aanbod aan
activiteiten.
Nu we weten wie er allemaal inhoudelijk bezig kunnen zijn gaan we in op een aantal specifiekere
zaken o.a. de trainingen en het beschikbare kader, het financiële beleid, de communicatie, beheer en
onderhoud en de mogelijkheden van sponsoring.

5. Trainingen en kader.
Taak
Het geven van trainingen aan de leden die daarvoor gekozen hebben. Trainers zijn vrijwilligers die in
een goede sfeer en harmonie met elkaar samen fietsen. De vereniging heeft in de afgelopen jaren
flink gewerkt aan een gevarieerd pakket aan trainingsactiviteiten. Zo kan de jeugd fietsen op de
zaterdagmiddag en zijn er in de zomermaanden diverse avonden voor rijders die iets meer willen dan
toeren. Ook is er een grote groep van jong tot oud die de wedstrijdsport bedrijft. De successen zijn er:
in 2010 twee Nederlandse kampioenen. Dat is een prima resultaat. Dit alles geeft aan, dat er binnen
de vereniging, voldoende mogelijkheden zijn zich te ontplooien. Trainers verdelen hun taken en er
bestaat een trainerscollectief. Doel hiervan is afstemming en coördinatie.
Het afgelopen jaar hebben 6 trainers zich wekelijks ingezet voor de wedstrijdgroep. Daarnaast is er
een groep enthousiastelingen (7) die op de zaterdagmiddag met de jongste jeugd fietsen.
Inhoudelijk zien we graag dat diverse assistent trainers de opleiding voor mountainbiketrainer A willen
gaan volgen. Wanneer deze mensen slagen dan heeft de vereniging weer meer gediplomeerde
trainers. Met deze kaderleden kunnen we afspraken maken omtrent de periode van beschikbaarheid
en inzet versus de gemaakt kosten van de cursus.
De plannen
Voor 2012 zullen er afspraken worden gemaakt met de trainers. Zij krijgen meer faciliteiten. Naast een
kledingpakket kunnen ze zich ook laten scholen. Tevens is het doel twee nieuwe trainers op te leiden
in 2012. De trainers van de jeugd kunnen zelf hun keuze maken en meer ondersteuning krijgen. Want
de inhoudelijke kant van het fietsen vraagt steeds opnieuw aandacht.

6. Financieel beleid
Doel
Het financiële beleid van MTB Havelte is erop gericht om ieder jaar een “kleine plus te draaien” om zodoende
mogelijke tegenvallers in de toekomst op te vangen. In principe dient iedere afdeling en ieder georganiseerd
evenement “quitte te draaien”; d.w.z. tekorten bij een afdeling kunnen niet zonder meer worden gecompenseerd
met overschotten van een andere afdeling c.q. van andere evenementen, tenzij het bestuur anders beslist.
De plannen
Voor de komende periode is continuïteit gewaarborgd, voor wat betreft de contributiestroom van het
ledenbestand, dat een stijgende tendens vertoont. De contributiestroom geeft wel een vertekend
beeld. Bijna 3/4 van de contributie wordt direct afgedragen aan de NTFU zodat er maar een klein
actief budget overblijft voor uitgaven. Alle leden betalen automatisch hun contributie en de financiële
onzekerheid zit vooral in de bijdragen van sponsoren en eventuele tegenvallers bij winstgevende
activiteiten (door lage deelname of evt afgelasting ).
Op dit moment hebben nagenoeg alle verenigingsponsoren een éénjarige sponsorovereenkomst. De
contacten met de sponsoren zijn dermate goed dat, bijzonderheden daargelaten, jaarlijks verlenging
zal plaatsvinden. Met de huidige economische tegenwind moeten we afwachten hoe onze sponsoren,
van wie een aantal een fysieke bijdrage levert, hierop reageren.
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7. PR- en communicatiebeleid
Eén persoon binnen onze vereniging verzorgt de PR en communicatie. Doel: de vereniging op een
positieve manier naar buiten brengen. Artikelen die naar buiten gebracht worden kunnen gaan over:
evenementen, wedstrijden, leden van onze vereniging, de vrijwilliger van het jaar, mountainbikesport
in het algemeen en een mountainbikeroute. Als actief communicatiemiddel hebben we een eigen
website.
Het mag duidelijk zijn dat daarin de doelstelling van onze vereniging niet uit het oog wordt verloren.
Namelijk de mountainbikesport te promoten. Een regelmatige stroom nieuws naar buiten zal leiden dat
onze vereniging positief onder de aandacht komt. Dit zal weer kunnen leiden tot verdere groei van de
vereniging, dus het nog meer in beweging brengen van mensen. De diverse afdelingen koppelen PRactiviteiten terug. Na overeenstemming worden de artikelen doorgestuurd naar de media. Artikelen
kunnen geplaatst worden op onze eigen website en in de media.
Ook vragen vanuit de media gaan bij voorkeur via de Pr-persoon naar de betrokkenen. Iedere afdeling
dient zelf aan te geven wat men in een periode naar buiten wil brengen. Moet een renner eens
aandacht, is dat iets wat door de trainer(s) wordt aangegeven. Natuurlijk kan iedereen artikelen
aanleveren, graag zelfs. Doch op verzoek, kan de PR persoon ook een artikel schrijven.
De website
De website is een ideaal snel en goed communicatiemiddel. Het kan aangepast wanneer er nieuws is.
Hoe meer er aangeleverd wordt, hoe meer de website geraadpleegd zal worden. Aanleveren
artikelen: moeten er artikelen op de website geplaatst, dan deze klaar aanleveren. Kijk maar eens op
www.mtbhavelte.nl.
Inmiddels heeft onze website www.mtbhavelte.nl een aardige groei doorgemaakt. Het aantal
bezoekers zit gemiddeld op 100 per dag. Het aantal van 100.000 hits is ruim gepasseerd.
Geen bijzonderheden.

8. Beheer route
Taak
Het beheren en onderhouden van de route. Tevens contacten met landeigenaren .Eén van de
belangrijkste doelstellingen binnen de vereniging is het mogelijk maken en houden van fietsen in de
natuur. Daarvoor is in 1999 een eigen MTB-route uitgezet rond het militaire oefenterrein Havelte West.
Het beheer en onderhoud is in handen van de vereniging.
De plannen
De ontwikkelingen van de route vragen op termijn onderhoud en beheersvragen. De route ligt er prima
bij.
Een punt is de uitbreiding van de route. Jaren ligt het idee in de kast om ook aan de andere kant van
Havelte (Havelte Oost) een MTB route te plannen. Als eigenaren van de grond wijzigen (defensie
staat 1000 ha af) en dat er een herinrichtingproject op stapel staat, is het een idee om te pleiten voor
een MTB route in Havelte Oost.
Vanuit de verschillende terreinbeheerders is aangedrongen op regulering van gebruik.

9. Beleid kleding
Doel
Het leveren van clubkleding en het promoten van het gebruik hiervan. Sinds het bestaan van de
vereniging is clubkleding de mogelijkheid om je als leden te onderscheiden. Onze diep rode, zwarte
en herkenbare logo is inmiddels landelijk bekend. Landelijk zien we bij wedstrijden regelmatig onze
clubkleding fietsen en dat geeft een prima PR. De clubkleding wordt geleverd door Bioracer en via
Anneke Jubbega geëxploiteerd.
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De plannen
Het leveren van kleding voor de jeugd met een fikse korting is een stimulans voor de kledingverkoop.
De prijs moet concurrerend zijn, de kwaliteit gewaarborgd, de levering snel en er moet voldoende
gelegenheid zijn om te kunnen passen/bestellen/afhalen.

10. Sponsoring
Doel: de financiële positie van de vereniging waarborgen.
De afgelopen jaren heeft de vereniging sponsorcontracten gehad met een zestal bedrijven: deze
contracten zijn nog lopend of worden jaarlijks vastgesteld. In totaal wordt op jaarbasis ruim € 6.000,00
ontvangen voor de vermelding bij evenementen en op de website.
De vereniging kent ook sponsoren voor activiteiten. Arend Benthem Seatdealer gekoppeld aan onze
KNWU wedstrijd, Abe Brouwer C 1000 Havelte is gekoppeld aan De Parel van Drenthetocht,
Rabobank West Drenthe is gekoppeld aan onze jeugdactiviteiten en Martijn Race & ABT-shop aan
ons jeugdfietsplan en cursus onderhoud van MTb „s.
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Binnen het bestuur is gekozen om de sponsoring te koppelen aan de evenementen en geen reclame
uitingen te doen op de clubkleding. Dat betekent dat wij als bestuur alle evenementen het liefst voor
meerdere jaren “verkopen” aan bedrijven die daarmee hun naam verbinden aan het evenement.
Indirecte sponsoring is voorts mogelijk voor:
 de MTB route Havelte West (bordjes, palen, etc.) en de nieuwe route Hav. Oost;
 het maken van stuurbordjes voor diplomafietsen;
 lint voor het afzetten van de routes;
 routeaanduidingen bij tochten en naar evenementen;
 catering tijdens evenementen;
 drukwerk voor de vereniging (programmaboekjes);
 tent en andere verblijfsmogelijkheden;
 vervoersmiddelen als fietskar, bus en dergelijke.
Dit leidt de volgende mogelijkheden aan sponsors:
1.
het sponsoren van de vereniging voor minimaal € 500,00;
2.
steun in materiële zaken die omgezet kunnen worden in kosten;
3.
het leveren van diensten en goederen “om niet”.

Als vereniging stellen we voor contracten af te sluiten voor een periode van drie jaar. In deze
overeenkomst staan de prestaties van beide partijen centraal. De vereniging kan de volgende
tegenprestaties leveren:
 naamsvermelding en reclame uitingen op website en programmaboekjes;
 reclameborden of spandoeken, die door hen zelf moeten worden aangeleverd, bij alle
evenementen;
 opgenomen als bedrijf in de club van ondersteuners aan de vereniging;
 naam aan evenement of afdeling koppelen.
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Verder kunnen we op termijn voor specifieke wensen, neem bijvoorbeeld de wedstrijdafdeling kleding
maken met daarop wel sponsoren. Dat is dan gebaseerd op het basislogo gekoppeld aan de dan
actieve sponsors voor de wedstrijdafdeling. Daar worden dan kleinere aantal gemaakt.
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11. Afsluiting.
U hebt de informatie gelezen van de Mountainbikevereniging Havelte. Een club met ambities, met
leuke activiteiten en met een prachtige route. In totaal zijn er 60 mensen jaarlijks met de vereniging
actief als bestuurder, kaderlid, verkeersregelaar en het verzorgen van de catering en dergelijke. De
basis is heel goed en daar kun je met vertouwen de toekomst tegemoet zien. Als bestuur zijn we trots
op deze vereniging. Zoveel leden, kaderleden en vooral een actieve jeugdafdeling. Daar zit de basis
voor de toekomst van de club. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Wij hopen dat u iets meer informatie hebt gekregen van onze vereniging.
Wij willen op navraag altijd meer vertellen, laten zien en zelf laten ervaren, het fietsen in de mooie
omgeving van Havelte.
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