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Vol concentratie
reden 37 jeugdrenners op
zaterdag 27
februari hun
Clubkampioenschap.
Helaas zonder
toeschouwers!

De tweede editie van de Eemlandkrant ! Wederom vol nieuws en
wetenswaardigheden, uitslagen
We kunnen ook jouw bijdrage
goed gebruiken! Wil je
‘correspondent’ worden? Mail
naar eemlandkrant@gmail.com
IN DIT NUMMER

•
•

Sporten mag weer. Ook buiten!
BESTUUR

•
•

Vanaf 16 maart gelden de volgende KNWU-regels:
•
 Iedereen tot en met 17 jaar mag:
- Op de sportaccommodatie in groepen sporten zonder 1,5 meter
afstand
- Op de openbare weg in groepen sporten zonder 1,5 meter afstand
 Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar mogen:
- Op de sportaccommodatie in groepen sporten zonder 1,5 meter
afstand
- Op de openbare weg sporten met max. twee personen op 1,5
meter afstand
 Volwassenen vanaf 27 jaar mogen:
- Op de sportaccommodatie in groepen van max. 4 personen
sporten op 1,5 meter afstand van elkaar
- Op de openbare weg sporten met max. twee personen op 1,5
meter afstand
Uiteraard zijn kantines, douches en kleedkamers nog steeds dicht, zijn
trainingen uitsluitend voor eigen clubleden zodat er minder
reisbewegingen zijn, en moet ná het sporten wel weer 1,5 meter
afstand gehouden worden. Wel om 21 uur binnen zijn!

•
•

Clubkampioenen Veldrijden
Eemland partner van JumboVisma
Trainers Martijn en Jaap in
Webinar over trainen bij
Eemland
Projectplan Eemland 2.0
gepresenteerd
[https://www.wveemland.nl/vere
niging/nieuws/ ]
Samenwerking met Mountain
Bike vereniging
Sportlessen ’t Atrium op
Eemland-terrein
Klimtijdrit LaVuelta033

Colofon
Redactie: Gert Jan Nederend / René
Leijen
www.wveemland.nl/
eemlandkrant@gmail.com
wveemland
@WV_Eemland
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Projectplan WV Eemland 2.0
Begeleid door Rabobank, NOC*NSF en SRO heeft de projectgroep WV
Eemland 2.0 inmiddels haar projectplan gepresenteerd. Dit projectplan,
uiteraard te vinden op wveemland.nl, bevat een situatieschets, een
sterkte-zwakte analyse en een beschrijving van onze uitdaging.

Situatieschets
De vereniging was rond de eeuwwisseling één van de grootste wielerverenigingen van Nederland, met 450 actieve leden en veel aandacht
voor wegwielrennen. Met de inzet van veel vrijwilligers en sponsoren
organiseerde de vereniging in de regio een flink aantal wedstrijden. Bij de
elite was een mannen- en vrouwenteam actief. De jaren daarna
halveerde het ledenaantal echter, veel vrijwilligers en sponsoren haakten
af en het organiseren van evenementen werd steeds lastiger. Met alle
gevolgen van dien: de contributie werd verhoogd, leden vertrokken en de
drempel om lid te werd steeds hoger. Deze vicieuze cirkel lijkt echter
doorbroken: het ledental is nu min of meer stabiel en er is in en rond de
vereniging gelukkig een basis waarmee WV Eemland weer een
bloeiende en financieel gezonde vereniging kan worden. Onder het motto
“honderd erbij” moeten behalve wedstrijdfietsers ook recreatieve fietsers
aangetrokken worden.
Uitdaging
De uitdaging is om van WV Eemland een bloeiende en financieel
gezonde vereniging te maken. Daarvoor is behalve een stabiel of
groeiend ledental ook een ‘volle kalender’ nodig, met veel activiteiten, op
de baan en in het clubhuis, voor verschillende doelgroepen (van
wedstrijdgericht tot recreatief), het hele jaar door, voor alle leeftijden en
voor alle soorten fietsers. De vereniging moet daarvoor ook buiten de
vereniging kijken: er is ruimte voor ‘nieuwkomers’ die willen fietsen en
bewegen. De kernboodschap is: een leven lang met plezier fietsen. De
vereniging streeft behalve naar meer wedstrijdfietsers (“honderd erbij”)
ook naar (50-100) recreatieve fietsers. Daarvoor zijn onder meer nodig
een aantrekkelijk clubhuis met verschillende faciliteiten en een financieel
gezonde basis.

“WV Eemland wordt een
brede en in alle opzichten
gezonde wielerclub is,
bruisend, met veel
activiteiten, financieel
gezond, met een
prachtige en unieke
accommodatie als middelpunt en ontmoetingsplek
van veel verschillende
doelgroepen”
WV Eemland wordt in dit project
begeleid vanuit het programma
Rabobank Verenigingsondersteuning.
Binnen dit programma helpt Rabobank Amersfoort, in samenwerking
met NOC*NSF, verenigingen middels
intensieve begeleiding bij het invullen
van ambities op de gebieden
financiën, bestuur, gezondheid,
duurzaamheid en maatschappelijke
rol.
De projectgroep bestaat uit:
Hein Vinke, Gert Jan Nederend, Henk
van Rijn, Erik Schepers, René Leijen
(allen WV Eemland),
Marco Kooijman (verenigingsexpert
vanuit NOC*NSF),
Eva Stam (verenigingsadviseur
SRO),
Raymond Woesthoff (sportparkmanager Sportpark Zielhorst) en
Johan Veenstra (ambassadeur vanuit
Rabobank Amersfoort Eemland).

Om dit te bereiken zijn (op dit moment) vier commissies actief, die
toekomstplannen maken en werken naar een stabiele en robuuste basis
voor de vereniging. Er zijn commissies ingesteld voor:
Commissie
Sponsoring
(club, baan, kleding)

Doel
• Groter en actiever netwerk (potentiële
sponsors)
• Verkleinen afhankelijkheid individuele
sponsoren
• Meer structurele inkomsten (financieel
of in natura

WVEemland.nl > Vereniging > Nieuws
www.wveemland.nl/vereniging/nieuws/
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Communicatie
(intern en extern)

•
•

Activiteiten
(organiseren en
afstemmen wedstrijden,
clinics, workshops,
trainingsweekenden)
Accommodatie
(inrichting, verhuur,
beheer)

•
•
•
•
•

•
•
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Ontwikkelen Visie/strategie/
uitvoeringsplan
Meer jongeren én ouderen laten
ontdekken dat WV Eemland bestaat
en hoe leuk het is om daar een keer
te kijken
Nieuwe vormen van wielersport
(gravelrides)
Nieuwe doelgroepen (e-bikes, nieuwe
Nederlanders, ligfietsen)
Beschikbaarheid parkoers
Beschikbaarheid trainers
Restyling van clubhuis tot plek die
toegankelijk is en uitnodigt om binnen
te komen én te blijven
Onderdak bieden tijdens verbreding
activiteiten.
Maximaal aan alle wensen te voldoen
om zo multifunctioneel gebruikt te
kunnen worden.

Sterktes

Zwaktes

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Een mooi wegparcours
Mogelijkheden voor een veldrijparcours
Een clubhuis met kleedkamers
Goed bereikbaar
Een groeiende jeugdafdeling
Een actief klusteam
Een kern van actieve (oud-) bestuurders
Aandacht externe communicatie

•
•
•
•

Kansen (in en buiten de vereniging)
• Clubhuis als ontmoetingsplek
• Multifunctioneel gebruik accommodatie
• Groep betrokken renners/ouders die de
vereniging kunnen helpen
• Groeiende groep recreatieve fietsers die
gerichter willen trainen
• Groeiende diversiteit in type fietsers (weg,
cross, gravel, atb) en fietsen (steps, ligfietsen,
e-bikes)
• Nieuwe doelgroepen met fiets-interesse
(senioren, scholieren, gehandicapten,
mensen met niet westerse achtergrond,
skaters)
• Verbetering interne communicatie en externe
profilering
• Bedrijven en organisaties die vereniging
willen sponsoren, adviseren, samenwerken).

Kleine kern vrijwilligers met veel taken
Aantal leden daalt
Baan en clubhuis niet optimaal gebruikt (‘24/7’)
Ontbreken baanverlichting
Beperkt trainingsaanbod (alleen voor jeugdleden
en trainingswedstrijden)
Kleding: duur, lange levertijd en per categorie
anders
Weinig structuur (vastgelegde visie en plannen,
terugvindbaarheid)
Na junioren geen vervolg (teams +
trainingsmogelijkheden)
Interne communicatie

Bedreigingen
• (Te) hoge baanhuur
• Wegvallende sponsors
• Stijgende contributie
• Wegvallen trainers en vrijwilligers (te veel
éénpitters)
• Afnemende interesse onder wielrenners in
wedstrijdwielrennen
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Tien clubkampioenen
veldrijden
JEUGD/NIEUWELINGEN/JUNIOREN

Zondag 10 januari reden Nieuwelingen en Junioren hun
clubkampioenschap veldrijden. De opkomst viel een beetje
tegen maar de strijd was er niet minder om.
Junioren
1. Thijs Kortes
2. Ole Stoffels

Nieuweling Meisjes
1. Esmee Bosman

Nieuweling Jongens
1. Toinne Vriezen
2. Dirk Peeters
3. Sven Scholten
4. Sven Schepers
5. Björn Minneboo
6. Christian
7. Roel Brons

De jeugdrenners reden pas op zaterdag 27 februari hun
clubkampioenschap. Een voordeel – of is dat bij veldrijden
een nadeel? – was dat alle sneeuw van een week eerder
weer verdwenen was.
Cat 1
1.Ferran de Ruiter

Cat 2
1. Ferris van der Lee
2. Tom de Rooij
3. Mick Ruitenberg
4. Lynn van den Hengel
5. Jurre Veenstra

Cat 3
1. Sara Pols
2. Nathan Ruiter
3. Olivier Henselmans
4. Feline Veenstra

Cat 4
1. Lotte Bouman
2. Marlene de Ruiter
3. Abel op den Velde
4. Koen Sikking
5. Beorn Ruitenberg
6. Daan Legemaat
7. Thijs Gerritsen
8. Lia van der Linden
9. Roan Ferron
10. Lenn Meijers

Cat 5
1. Noah van Duinen
2. Mick de Rooij
3. Roan vd Steeg
4. Tobias Henselmans
5. Martijn van den Brink

Cat 6
1. Berend van der Peet
2. Friso van Vliet
3. Alex van den Akker
4. Luuk de Kivet
5. Jop Legemaat
6. Kim Westhof
7. Job Lever

Cat 7
1. Rinus Mijnten
2. Milan Lever
3. Storm de Kock
4. Yens van den Bor
5. Han van Os
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Van de bestuurstafel
BESTUUR

Voorzitter
Ondertussen zoeken we nog steeds naar een
voorzitter. Na het vertrek van Huub Stammes is
Hein Vinke tot bestuurslid benoemd, maar een
voorzitter ontbreekt nog.

VOG
Een aantal leden heeft, ondanks herhaalde
verzoeken, nog steeds geen VOG aangeleverd.
Heb je die ontvangen, stuur ‘m dan direct naar
Gert-Jan Nederend, via info@Fiets033.nl

Bike park?
Op initiatief van de gemeente Amersfoort is
contact gelegd met het bestuur van de Mountain
Bike Club Midden Nederland. Deze club, met ruim
300 leden en 40 jeugdleden, zoekt een vaste
locatie.
Het bestuur
van MBC
Midden bracht
onlangs een
snuffelbezoek
aan ons
parkoers.
De twee besturen gaan, samen met gemeente en
SRO, de mogelijkheden onderzoeken van een
´Fietshub´ of een bike park op het sportpark.

Gastlessen ’t Atrium
Op scholengemeenschap ’t Atrium kunnen de sportklassen door alle corona-maatregelen veel minder
dan ze ‘normaal’ kunnen. Een aantal sporten kan
nog wel op de sportvelden bij de school gespeeld
worden maar veel andere sporten liggen stil.
‘t Atrium gaat daarom de
komende weken ons veldrijparkoers gebruiken. Leerlingen
en docenten zullen dan overdag
op het parkoers actief zijn. De
school heeft zelf mountainbikes
en helmen beschikbaar.

Partner van Team Jumbo-Visma

WV Eemland is sinds kort partnervereniging van
Team Jumbo-Visma! Dat betekent dat de club
gebruik kan maken van kennis, expertise en acties
van Team Jumbo-Visma. Als onderdeel van dat
partnerschap ontvangen Eemland-leden exclusieve
voordelen. Leden kunnen zich aanmelden voor
nieuwsbrieven en acties, maken kans op prijzen en
worden op de hoogte gehouden van nieuws over het
Jumbo-Visma team en de Academy.

Ook in 2021 Klimtijdrit LaVuelta033
Ook dit jaar zal er op de Hugo de Grootlaan een
klimtijdrit worden georganiseerd. Deze staat gepland
voor zondag 29 augustus.
Meer informatie: https://lavuelta033.nl/

Breaking News
Alle nieuwtjes over de
club zijn sinds kort te
vinden op een aparte
pagina op de website.
Kijk dus voor het
laatste clubnieuws op
www.wveemland.nl/ver
eniging/nieuws/
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WEBINAR BEST PRACTICES
Tijdens een webinar van Team Jumbo-Visma over succesvolle verenigingsinitiatieven was ook WV Eemland uitgenodigd. Trainers Martijn Vriezen en Jaap van
der Breggen vertelden over de 'laagdrempelige verenigingsstructuur'. Hoe Martijn
bij de wielersport én de club betrokken raakte? 'Simpel. Mijn eigen kinderen gingen
wielrennen en ik werd trainer. Na elf seizoenen heb ik ook een band met andere
renners. Ik zie ze, letterlijk, opgroeien'. Sport brengt meer dan alleen conditie,
aldus Martijn. 'Het helpt bij de sociale ontwikkeling. Omgaan met winst en verlies.
Het is mooi om dat ook via het wielrennen aan grote groep kids mee te geven'.
Succes komt niet vanzelf: 'we leren met elkaar en van elkaar. Met nieuwe
samenstelling van trainers en begeleiders leren we van ieders inbreng. Elk seizoen
weer. En daarmee ontwikkelt WV Eemland zich elk jaar en worden de gestelde
doelen gehaald'.
Het belangrijkste doel is volgens Martijn om zo veel mogelijk jeugdrenners zo lang
mogelijk te laten wielrennen. Laagdrempelige trainingen, een gezellige sfeer en een
veilige omgeving zijn daarbij van belang. In die 'dakpansgewijze' manier van
trainen leren de renners van elkaar, wordt de stap van categorie 6 en 7 naar
Nieuwelingen verkleind, net als de stap van Nieuwelingen naar Junioren'.
Er zijn twee trainers (één voor de nieuwelingen en één voor de junioren) en drie
coördinatoren (1 nieuwelingen/junioren dames, 1 nieuwelingen heren, 1 junioren
heren). De trainers stemmen onderling de trainingen af, de coördinatoren zijn het
aanspreekpunt voor renners en ouders en stemmen de doelen per renner af. Ze
selecteren renners voor wedstrijden en monitoren de individuele doelen en
resultaten. Het resultaat van deze werkwijze is volgens Martijn een grote groep
nieuweling en junioren. 'Het is een hechte groep die klaar is om door te groeien'.
Het webinar is terug te kijken via https://youtu.be/XCpUzguLk7A Info is ook te
vinden op https://www.teamjumbovisma.nl/kennisbank/.

M
PAGINA 6
Meer info op

