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Samenvatting 

Waar Wielervereniging Eemland uit Amersfoort rond de eeuwwisseling nog één van 

de grootste wielerverenigingen van Nederland was, is de afgelopen jaren een 

neergaande lijn zichtbaar. Minder leden, minder sponsoren en vrijwilligers, minder 

evenementen en activiteiten, kortom een minder aantrekkelijke vereniging. Die 

trend is omgebogen: er is in en rond de vereniging een basis gelegd om van WV 

Eemland weer een bloeiende en financieel gezonde vereniging te maken. Deze 

plannen zijn samen te vatten onder de noemer WV Eemland 2.0. De vereniging 

wordt hierbij ondersteund door Rabobank en NOC*NSF.  

Dit projectplan bevat behalve een situatieschets en een sterkte-zwakte analyse van 

de vereniging, een beschrijving van onze uitdaging. Die zijn beschreven in vier 

commissies. Deze worden in dit plan kort toegelicht. Als bijlagen zijn opgenomen de 

(tot nu toe) uitgewerkte plannen die de vier commissies hebben ingediend.  
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Situatieschets 

Rond de eeuwwisseling was WV Eemland één van de grootste wielerverenigingen 

van Nederland. De club had ongeveer 450 actieve leden en was vooral gericht op 

wegwielrennen. Met de inzet van veel vrijwilligers en sponsoren organiseerde de 

vereniging in de regio een flink aantal wedstrijden. Ook was er bij de elite een 

mannen- en vrouwenteam actief. 

In de jaren daarna is het ledenaantal gehalveerd en zijn veel vrijwilligers en 

sponsoren afgehaakt. Hierdoor is het steeds moeilijker om de vaste lasten te betalen 

(baanhuur) en leuke evenementen te organiseren. De gevolgen zijn dat de 

contributie de afgelopen jaren flink is verhoogd, dat leden vertrekken naar andere 

verenigingen en dat de drempel om lid te worden steeds hoger geworden is. Deze 

vicieuze cirkel lijkt echter doorbroken: het ledental is 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.  

 

 
 

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 Marc Trein (ambassadeur vanuit 

Rabobank Amersfoort Eemland).  

  

“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” 
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Analyse 

Een analyse van de vereniging laat het volgende zien: 

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 

 

• 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  

Kansen (in en buiten de vereniging) Bedreigingen 

• 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). 

• (Te) hoge baanhuur 

• Wegvallende sponsors 

• Stijgende contributie 

• Wegvallen trainers en vrijwilligers (te 
veel éénpitters) 

• Afnemende interesse onder 
wielrenners in wedstrijdwielrennen 
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Uitdaging 

Wielervereniging Eemland wil zich ontwikkelen naar een bloeiende en financieel 

gezonde vereniging. Daarvoor is behalve een stabiel/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.  

 

Om dit te bereiken zijn (op dit moment) vier commissies aangesteld, die toekomst-

plannen maken en werken naar een stabiele en robuuste basis voor de vereniging.  

Er zijn commissies ingesteld voor:  

• Sponsoring (club, baan, kleding) 

• Communicatie (intern en extern) 

• Activiteiten (organiseren en afstemmen wedstrijden, clinics, workshops, 

trainingsweekenden) 

• Accommodatie (inrichting, verhuur, beheer) 

 

Daarnaast komt er een technische commissie die zich bezig houdt met organiseren, 

opleiden van en afstemmen met trainers, met trainingen en begeleiding. In een 

tweede fase kunnen nieuwe commissies ingesteld worden en andere onderwerpen 

(bijvoorbeeld Kies je sport en Start2Bike) uitgewerkt worden.  

 

Per commissie worden de plannen hieronder toegelicht. De lege toelichting op 

pagina 10 dient ter inspiratie – dit projectplan is zo een ‘levend document’.  
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Commissie  Sponsoring 

Opdracht • Breng in beeld wie huidige (en oude) sponsoren zijn, hoe die 
sponsoren en onder welke voorwaarden 

• Haal het contact aan met de huidige sponsoren (wat vinden ze belangrijk, wat 
willen ze, wat kunnen we betekenen) 

• Breng in beeld welke bedrijven/contacten er zijn binnen de vereniging (wat 
doen de leden en begeleiders voor werk) 

• Voer een benchmark uit: hoe doen andere (sport)verenigingen het, wat kunnen 
we van hen leren 

• Geef inzicht in de kostendragers van Eemland 

• Breng in beeld hoe de kledingsponsoring is georganiseerd 

• Beschrijf de behoefte van de club,  welke prioriteiten zijn er 

• Stel een sponsorplan op 

• Bouw een robuuste sponsorstructuur. 
 

Doel • Groter en actiever netwerk (potentiële sponsors) 

• Verkleinen afhankelijkheid individuele sponsoren  

• Meer structurele inkomsten (financieel of in natura) 
 

Aandachts-
punten 

• Gedragen door meerdere leden en meerdere sponsors (voorkomen 
afhankelijkheid van enkelen). 

• Sponsoring voor hele vereniging (niet specifiek voor 1 categorie). 

• Denk aan aanbieden pakketten met verschillende tarieven waarbij we in het 
jaar een aantal activiteiten organiseren met en voor sponsoren. (denk aan 
clinics, lezingen maar kan ook wijnproefavond of bezoek aan 6-daagse zijn) 

• Actief werven sponsoren 

• Vaste lasten (baanhuur) 

• Kledingprijs 

• Opknappen clubhuis naar prettige verblijfplek 

• Organiseren van activiteiten (wedstrijden, clinics) 

• Opwaarderen baan (verlichting, crossparcours) 

• Mogelijke rol studenten Hogescholen of ROC op sporttechnisch dan wel 
bouwkundig gebied  

• Mogelijkheid leerwerkbedrijf op sportpark 
 

Status  • Gestart  

Planning • November 2020: Start commissie  

• Januari 2021: Gesprek met bestuur 

• Maart 2021: Rapportage en opzet sponsorplan  

• Vanaf april 2021: Uitvoeren en door ontwikkelen  
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Commissie  Communicatie 

Opdracht • Beschrijf de gewenste uitstraling van de vereniging 

• Beschrijf wat de vereniging wil uitdragen: voor ieder talent is plek! 

• Beschrijf deze boodschap per categorieën 

• Bepaal waarover gecommuniceerd moet worden (aankondiging 
activiteiten/verslagen activiteiten/uitnodiging om mee te doen, 
wedstrijdkalender, trainingsprogramma, workshops, info over bestuur etc 

• Bepaal welke communicatiemiddelen ingezet worden (website, facebook, 
app-groepen, mail, persberichten, instagram, flyers etc) 

• Stel een communicatiekalender/planning op (timing, onderwerp en de te 
gebruiken middelen). 

 

Doel • Ontwikkelen Visie/strategie/uitvoeringsplan 

• Meer jongeren én ouderen die ontdekken dat WV Eemland bestaat en hoe 
leuk het is om daar een keer te kijken  

Aandachts-
punten 

• De groep Nieuwelingen en Junioren groeit  

• Jaarrond aandacht vestigen op hoe leuk het is om bij WV Eemland te trainen 
met de Nieuwelingen en Junioren 

• Mix van communicatiemiddelen en sociale media  

• Infoavonden aspirant-leden, bijvoorbeeld 4x per jaar  
 

Status  • Gestart 

Planning • December 2020: Eerste editie Eemland-krant  

• December 2020: Nieuwe ‘clubbrede’Instagram-account  

• Januari 2021: Samenvoegen Facebook-accounts tot één clubaccount 
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Commissie  Activiteiten  

Opdracht • Bedenk en ontwikkel nieuwe activiteiten voor meerdere doelgroepen om het 
parkoers en het clubhuis beter te benutten 
 

Doel • Ledengroei  

• Meer activiteit op sportpark (baan en clubhuis) 
 

Aandachts 
punten 

• Oproep en publicaties op website en sociale media 

• Nieuwe vormen van wielersport (gravelrides) 

• Nieuwe doelgroepen (e-bikes, nieuwe Nederlanders, ligfietsen) 

• Welke trainingsvormen?  

• Wel of niet (ludieke) wedstrijdvormen?  

• Beschikbaarheid parkoers 

• Beschikbaarheid trainers  
• Bij klimtijdrit Fiets033 zijn contacten aangeboord met andere doelgroepen die 

mogelijk op het parkoers willen trainen 

 

Status • Deels gestart 

Planning • Zomer 2021: Organiseren info-avonden  

• 29 augustus 2021: Open Dag WV Eemland (gekoppeld aan klimtijdrit/TT-en, 
mogelijk activiteiten van andere partners op Eemland locatie) 
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Commissie  Clubhuis / accommodatie   

Opdracht • Bedenk en beschrijf hoe het clubhuis beter gebruikt kan worden. Het moet 
méér zijn/worden dan een kantine waar leden van WV Eemland een kop koffie 
of een gevulde koek kunnen halen.  

• In een tweede fase: onderzoek of er ruimte beschikbaar is/komt voor 
binnentrainingen (core training, wattbike training). 

 

Doel Om optimaal gebruik te maken van het clubhuis is een restyling noodzakelijk. Ook 
de omgeving is belangrijk. Het clubhuis moet een plek zijn die:  

• toegankelijk is en uitnodigt om binnen te komen.  

• een uitstraling heeft van een clubhuis van een gezonde wielervereniging. 

• uitnodigt om langer te verblijven met elkaar en zich thuis te voelen. 

• groepen onderdak biedt tijdens verbreding activiteiten. 

• maximaal aan alle wensen voldoet om zo multifunctioneel gebruikt te 

kunnen worden. 

 

Aandachts-
punten 

• Verenigingsoverstijgend: overleg met sportpark en gemeente is nodig 

• Kosten 

• Wettelijke voorschriften (o.a. nooduitgangen, brandblusmiddelen) 

• Alleen wieleractiviteiten of ook andere? Denk aan kaarten voor senioren, 
kinderopvang en huiswerkbegeleiding (na realisatie stadswijk De Hoef-West)  

• Onder welke voorwaarden stelt WV Eemland het clubhuis ter beschikking?  

• Vasthouden aan de eigen identiteit van de club ? Zo ja, wat is die identiteit 
dan? Foto's van wielrenners, een mededelingenbord, een prijzenkast?  

• Plannen voor “Sportpark Zielhorst 2.0” (te bespreken in sportparkoverleg)  

• Inzetten vrijwilligers van (bijvoorbeeld) NL Doet  
 

Status • Gestart 

Planning • Januari 2021: inventarisatie en eerste kostenraming 

• Februari 2021: schouw door binnenhuisarchitect en voorlopig ontwerp 

• Februari 2021: onderzoek wettelijke eisen (verlichting, brandveiligheid etc) 

• Maart 2021: bijgestelde kostenraming 

• Vanaf maart 2021: haalbaarheidsstudie  

• Vanaf maart 2021: uitvoering, op basis van beschikbaar budget en sponsoren 

 

 

  



 

 

Projectplan WV Eemland 2.0 pagina 10 

 

Commissie  … 

Opdracht •  
 
 
 
 
 
 

Doel •  
 
 
 
 
 
 

Aandachts-
punten 

•  
 
 
 
 
 
 

Status  •  
 

Planning •  
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Bijlagen 

 

1. Communicatieplan 

2. Activiteitenplan / Eén blijvende fietsbeweging 

3. Activiteitenplan / Woensdagavond Trainingsgroep 

4. Accommodatieplan  
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Bijlage 1 Communicatieplan 

In de wielersport zijn enkele trends te onderscheiden. Er is een groeiende diversiteit in type fietsers 

(wegwedstrijd, cross, gravel, atb, tour), een groeiende groep recreatieve fietsers die gerichter wil 

trainen en er zijn nieuwe doelgroepen te vinden (senioren, scholieren, gehandicapten, mensen met 

niet-westerse achtergrond). De communicatie moet daar op gericht zijn, gekoppeld aan de 

‘bonuspunten’ van de vereniging (baan, clubhuis). Dat kan vooral door te benadrukken dat 

wielrennen een sport is waar je veel en lang plezier aan kunt beleven.  

In alle sporten is de laatste tijd zichtbaar dat de focus verschuift, van presteren naar plezier 

hebben. Presteren wordt dan vaak versimpeld tot winnen of verliezen, maar bij wielrennen heb je 

in elke koers slechts één winnaar en een heel peloton verliezers. Die moeten allemaal plezier 

beleven aan hun sport. Ook als je 40e wordt en in het peloton finisht, heb je toch gepresteerd? Of 

telt alleen een podiumplek? Simpel gesteld: een prestatie behaal je zelf, elk resultaat in een koers is 

eigenlijk een prestatie, of je nu wint of niet. Wat anderen presteren, doet niets af aan wat jij als 

renner presteert. Toch focussen we vaak op die prestatie. Dat brengt veel druk mee, druk die 

renners zichzelf opleggen maar ook druk vanuit ouders en/of begeleiders, of zelfs vanuit de club. 

Daarmee bestaat de kans dat het plezier (van de renner) verdwijnt en renners afhaken. Het plezier 

moet dus bovenaan staan. Zonder plezier geen prestatie!  

 

Uitwerking 
Bij alle communicatie vanuit WV Eemland zou plezier dan ook centraal moeten staan. Dat kan met 

interviews, foto’s of filmpjes, maar ook met een verkiezing van een Renner van de Maand, 

berichten over trainingen en clinics, wedstrijdverslagen en nog veel meer. Inhoudelijk gaat het over 

de activiteiten die de vereniging het hele jaar door organiseert (op de baan, in het clubhuis en in de 

regio), voor verschillende doelgroepen (van wedstrijdgericht tot recreatief) en voor alle leeftijden. 

Daarvoor worden meerdere platforms gebruikt. Er is uiteraard een website (die nu vooral statische 

en min of meer “tijdloze” informatie bevat over onder meer bestuur, kleding en een algemene 

beschrijving van wedstrijden en evenementen), er zijn meerdere Facebook-pagina’s en -groepen, er 

zijn clubaccounts bij Twitter, Instagram en er is een (Fiets033) kanaal op YouTube. Meerdere 

renners delen hun ritjes op Strava en vooral voor intern gebruik zijn er meerdere groepen op 

Whatsapp.  

Bij de jeugd wordt een (wekelijkse) nieuwsbrief verspreid, vanuit het clubbestuur verschijnt zo’n 

nieuwsbrief onregelmatig.  

 

Kansen 

Bij alle mediaplatforms en communicatie-uitingen gelden capaciteit en continuïteit als 

voorwaarden. Als niemand tijd heeft … Als niemand nieuws aanlevert …  

Hoe dan ook, met name bij de sociale platforms liggen kansen. Korte filmpjes van trainingen en 

wedstrijden, met name voor jeugd en nieuwelingen, kunnen populair worden op Snapchat. 

Renners kunnen die zelf online zetten, met hashtag #wveemland bijvoorbeeld, en genereren zo 

aandacht voor de club. Hetzelfde geldt voor Instagram. YouTube zou weer een mooie plek zijn om 
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‘onderhoudsfilmpjes’ te publiceren, waarin renners en ouders wordt getoond dat veel 

fietsonderhoud of -reparatie ook zelf gedaan kan worden. Ook interviews met renners kunnen hier 

geplaatst worden.  

Een uitdaging zijn website en nieuwsbrief. De website is nu onvoldoende gebruiksvriendelijk maar 

ook vrij statisch, omdat er nauwelijks capaciteit is om deze actueel te houden en updates nogal wat 

tijd (en handigheid) vragen. WV Eemland is daar niet uniek in. Bij veel (wieler)verenigingen is 

hetzelfde te zien: ze hebben een clubwebsite voor algemeen nieuws dat min of meer tijdloos is en 

ze zijn interactief op sociale platforms, vooral op Facebook.  

Een verenigingsnieuwsbrief kan daar nog iets aan toevoegen: een clubgevoel. Veel leden blijken het 

bovendien te waarderen als zo’n nieuwsbrief in de mailbox valt, hoewel jongere generaties 

nauwelijks nog e-mail lezen. Het maken van een nieuwsbrief is en blijft echter bewerkelijk – iemand 

moet het doen! De uitdaging blijft om het nieuws tot ‘ons’ te krijgen …  

Op de website is inmiddels een nieuwspagina aangemaakt met alle laatste nieuwtjes. 

 

Hieronder worden in een matrix onderwerpen aan platforms gekoppeld. Ook dit is een 0.1 versie 

en uiteraard is elk kruisje ook in een ander vak te zetten - digitale informatie kan immers met een 

paar klikken gedeeld worden op andere platforms.  

 

 Site Nieuws-
brief 

Fb 
(*) 

Insta 
(*) 

Twitter 
(*) 

snap strava You-
tube 

Whats-
app 

              
Bestuur en club 
(visie, beleid etc) 
 

X X        

Nieuws/actualiteit X X X  X     

Kleding  
 

X X        

Interviews 
 

 X X     X  

Foto/video (renners, 
wedstrijden) 
 

  X X  X  X  

Kalender (wedstrijden, 
activiteiten) 
 

X X X X     X 

Renner vd maand 
 

 X X X      

Sponsor vd maand / 
nieuws sponsors 
 

 X X X      

Trainingen / 
afmeldingen 
 

 X X X  X  X X 

Resultaten wedstrijden 
/ trainingen  

X      X   

https://www.wveemland.nl/vereniging/nieuws/
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Clinics  
 

     X X X  

Fietsonderhoud 
 

X       X  

Wedstrijdverslagen 
(benadrukken van 
prestaties ? ) 

 

 X X     X  

Meer club- en 
groepspresentaties 

 

         

 
(*) het heeft de voorkeur om op elk platform één account te hebben. Er zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld meerdere 
Fb- en Insta-pagina’s over WV Eemland opgezet maar de meeste worden (soms al jaren) niet geactualiseerd.  
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Bijlage 2 Activiteitenplan / Fiets033, WV Eemland en Amersfoort 
in één blijvende fietsbeweging 

 

Platform Fiets033 is het platform dat naast het wielrennen eveneens het (sportieve) fietsen in 

Amersfoort e.o. op de kaart wil blijven zetten. Hoewel vrijwel iedereen in Amersfoort e.o. een fiets 

heeft, is er volgens het platform altijd ruimte voor nog méér fietsplezier.  

 

De fietsorganisaties van WV Eemland en de 
Stichting Wielerpromotie Amersfoort (SWPA) 
werken al vanaf 2016 met elkaar samen en kiezen 
voor één blijvende fietsbeweging. 
 

Met de doelstelling voor de komende jaren wordt het gebruik van de wielerbaan en het 

verenigingsgebouw van de WV Eemland uitgebreid met laagdrempeligere en bredere initiatieven. 

Naast de vele WV Eemland evenementen en met de ondersteuning aan de partners (in 2019 méér 

dan 25 evenementen, zie www.Fiets033.nl), is het nu dan ook tijd om “de andere fietser” hierin te 

betrekken. 

 

WV Eemland heeft zoals bekend de beschikking over een verkeersluwe wielerbaan, die hiervoor 

prima ingezet kan worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan fietslessen voor verschillende 

doelgroepen, zoals nieuwe Nederlanders, maar ook aan het geven van e-bike lessen aan senioren.  

In Amersfoort zijn verder veel 60-plussers die graag gezamenlijk een toertocht(je) zouden willen 

rijden en contacten willen leggen met ‘soortgenoten’, maar daartoe niet in de gelegenheid zijn. 

De intentie is dan ook om deze groep vanuit de genoemde locatie de mogelijkheid te bieden om dit 

te realiseren. Het clubhuis van WV Eemland is uitstekend geschikt als ideale verzamelplaats voor 

deze gezamenlijke fietstochten (onder begeleiding). Na afloop kunnen hier de sociale contacten 

uiteraard verstevigd worden onder het genot van (betaalbaar) bakje koffie, thee, frisdrank of een 

gezonde smoothie met een sfeervolle ambiance. Ook de transformatie van kantorenwijk De Hoef-

West naar stadswijk Hoefkwartier (aan de overkant van het spoor) met 2500 woningen, biedt 

kansen.  
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Voor het opzetten van de bovengenoemde ideeën is allereerst een startsubsidie nodig voor het 

restylen van de huidige kantine naar een gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud. Met ook het 

benaderen van de diverse doelgroepen door een gerichte promotie van de genoemde plannen is 

een startsubsidie noodzakelijk. De jaarlijks terugkerende kosten worden in het eerste jaar 

opgevangen door de aangevraagde startsubsidie, de volgende jaren moeten de kosten worden 

opgevangen door de hogere kantineomzet en de bijdragen van de diverse deelnemers. 

Het is bekend dat er geen fietsclubs cq. verenigingen in Amersfoort bestaan voor senioren in deze 

vorm. Fiets033 ontvangt geregeld verzoeken waar men zoiets kan vinden om zich aan te kunnen 

sluiten. Met SRO en 033opdeFiets wordt inmiddels overlegd naar een goede invulling hiervoor. 

 

 

De initiatieven van het Platform Fiets033 passen ook uitstekend in het 
uitvoeringsplan van de gemeente Amersfoort, het Fietsplan 2019-2022, 
cq. Amersfoort Fietst en het ondersteunen van dit soort fietsinitiatieven 
in de stad (Bike Five 5). 
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Bijlage 3 Activiteitenplan / Woensdagavond Trainingsgroep 

De wielerbaan leent zich uitstekend voor de training van diverse fietstechnieken, het clubhuis biedt 

gezelligheid voor en na de diverse trainingen en tochten. Met een nieuw te vormen trainingsgroep 

kan het aantal leden mogelijk met 20 tot 60 volwassenen groeien. Lekker trainen is het motto.   

 

• Ledengroei met 20 tot 60 volwassenen 

• Juni 2021 30 “vaste” deelnemers 

• In overleg met communicatiecommissie regelmatig oproep en publicaties op website en 

facebook 

• In overleg met activiteitencommissie organiseren van evenementen/wedstrijdjes voor deze 

groep, denk aan gravelrides, onderlinge minicompetitie 

• Stimuleer dat deze groep ook op andere momenten samen gaat fietsen 

• Trainingsvorm: vergelijkbaar met de trainingsstof Nieuwelingen en Junioren, iets minder 

intensief 

• In de training (ludieke) wedstrijdvormen zoals koppelkoers, slakkenrace, minitijdrit, onderlinge 

sprintjes, kop over kop blokjes, achtervolging 

• Trainingen vinden plaats:  

o op woensdagavond va 19.00 uur (eventueel uit te breiden naar maandag- en 

vrijdagavond) 

o van maart tot en met september op het wegparcours, van oktober tot en met  februari 

op het crossparcours 

• Beschikbaarheid trainers  

 

 

• Start trainingsgroep weg maart 2020 

• Start trainingsgroep veld oktober 2020 

• Evaluatie trainingsgroep veld januari 2021; vraag wie door wil gaan, lid wil worden en inzet wil 

leveren 

• Doorstart trainingsgroep weg feb/mrt 2021 

• Organiseren info-avonden voor aspirant leden; elke 4 tot 6 weken vanaf maart 2021 (NB uitleg 

over alle mogelijkheden bij de club) 
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Bijlage 4 Accommodatieplan / Restyle clubhuis en directe 
omgeving 

Om in de toekomst van het clubhuis optimaal gebruik te maken is het noodzakelijk om de kantine 

en directe omgeving te restylen. Niet alleen het clubhuis zelf, maar ook de omgeving is hierbij erg 

belangrijk. Er moet een herkenning zijn en een meer rustige en vriendelijke benadering van gasten. 

 

Om goed te kunnen bepalen moet er bekeken worden wat en waarom we het clubhuis willen 

restylen, wat ervoor nodig is en hoe we dat kunnen uitvoeren en bekostigen. Ook moet er gekeken 

worden naar een eventuele gebruikersvergunning en of de gebruikersvergunning ook anders moet 

worden als het gebruik veranderd, bijvoorbeeld als ‘sportclubhuis’ wordt verhuurd als feestzaal; de 

gebruiksfunctie verandert dan.  

Ook is een stuk brandveiligheid van toepassing: er moet nagevraagd worden wat er verandert als er 

bepaalde materialen gebruikt worden tijdens de restyle. De achterdeur situatie moet ook goed 

bekeken worden met de houten balk en het slot. De deur wordt nu niet als nooddeur aangemerkt, 

er zal bekeken worden of dit wel moet. Op dit moment vallen we nog onder het oude bouwbesluit, 

maar als er zaken gaan veranderen kan het zijn dat we moeten voldoen aan het nieuwe 

bouwbesluit. De deur moet in ieder geval altijd van het slot af zijn en de balk moet los staan, als er 

mensen in het clubhuis aanwezig zijn. 

 

Doel en uitwerking 

Wat is het doel wat we met het clubhuis willen bereiken? En wat moet er gebeuren om de 

bovenstaande wensen te bereiken? 

 

Een plek die toegankelijk is om binnen te komen. 

• Duidelijke ingang en uitgang. 

• Uitnodigend uiterlijk, dus geen “tralies” achter de ramen 

• Opgeruimde, sfeervolle kantine en omgeving 

Een plek die een uitstraling heeft van een sportclubhuis van een gezonde wielervereniging. 

• Goed uiterlijk aan de buitenkant 

• Herkenning van WV Eemland 

• Geen kapotte dingen en rommelig uiterlijk (zonnescherm, KNWU-vlag met WV Eemland 

naam) 

Een plek die uitnodigt om langer te verblijven met elkaar en zich thuis te voelen. 

• Een gezellige, huiselijke sfeer binnen om er langer te willen verblijven 

• Een nette omgeving, geen rommelige zaken in en om de kantine 

• Goede verlichting 

Een plek om mogelijk groepen een onderdak te kunnen bieden tijdens verbreding activiteiten. 

• Goed en functioneel meubilair 

• Ruimtelijke indeling zodat er makkelijk aangepast kan worden aan het aantal gebruikers 

• Goede en nette toiletten 
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Een plek die de functies heeft om een maximaal aan alle wensen te kunnen voldoen om zo 

multifunctioneel gebruikt te kunnen worden. 

• Goede voorzieningen in keuken, zoals oven en afzuiging 

• Buiten opstelling voor gasten (flexibel en toegankelijk) 

• Mogelijkheid voor grotere groepen 

• Aanwezigheid van wifi, internet, beamer, 

 

Om te kunnen restylen, moeten we eerst inventariseren wat er is. Dan kunnen we kijken of er iets 

aangepast kan of moet worden. Soms zal het niet nodig of mogelijk zijn om zaken per direct te 

restylen. Er zal dan bekeken worden of dit in een later stadium wel te realiseren is. Oorzaken om 

niet per direct te restylen kunnen zijn, planning of middelen. 

 

Om een goede restyling te krijgen van “ons” WV Eemland clubhuis is het de bedoeling om een 

binnenhuisarchitect ernaar te laten kijken wat de situatie is en wat onze doelen zijn wat we met de 

kantine willen doen en bereiken. Op basis daarvan, zal er een ontwerp komen met bijbehorend 

kostenplaatje, ook zal er een planning komen en hoe we e.e.a. zullen gaan bekostigen en uitvoeren 

of uit laten voeren. 

Ook is het belangrijk om te weten of ons clubhuis voldoet aan alle wettelijke eisen. Als dit niet zo is, 

zullen deze in ieder geval moeten worden aangepast. Denk hierbij aan noodverlichting, -uitgang en 

brandblusmiddelen.  

 

Inventarisatie en mogelijke/benodigde aanpassingen 

 

Vlag KNWU bij 
ingang 
 

 

• KNWU-vlag met naam van WV 

Eemland en niet een andere 

vereniging 

 

Deuren 
uitgang/nooduitgang 
 

 

• Duidelijke nette verwijzing naar 

vooringang  

• Niet alleen maar verboden 

• Tralies achter ramen verwijderen, dit 

nodigt niet uit tot binnenkomen en 

welkom zijn, een beperkte 

inbraakbeveiliging kan een optie zijn. 
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Ingang 
 

 

• Duidelijke nette aankondiging ingang 

of welkom bij WV Eemland  

• Vriendelijke entree, niet meteen 

zoveel verboden en briefjes 

• Tralies achter ramen verwijderen, dit 

nodigt niet uit tot binnenkomen en 

welkom zijn, een beperkte 

inbraakbeveiliging kan een optie zijn 

 

Terras 

   
 

     

• Vervangen of verwijderen kapot 

zonnescherm, liefst zonder palen 

(navragen bij sponsor/oud sponsor 

“Ruiter garagedeuren”)  

• Maken of aanpassen flexibele, 

gezellige buiten opstelling, 

mogelijkheid tot groter terras. 

• Bestrating aanpassen en goed maken, 

oneffenheden wegwerken 

• Zichtbaarheid WV Eemland 

aanbrengen 

• Schilderwerk bekijken en evt. 

aanpassen 

• Onnodige/rommelige briefjes en 

aanplakbiljetten verwijderen 

• Noodzakelijke briefjes en 

aanplakbiljetten, netter 

maken/aanbrengen. 

 

Binnenin kantine 
 

 
 

 
 
 
 

• Tralies achter ramen verwijderen, dit 
nodigt niet uit tot binnenkomen en 
welkom zijn, een beperkte 
inbraakbeveiliging kan een optie zijn 

• Verlichting is erg rommelig en heeft 

geen uitstraling, dit zou meer 

huiselijker moeten met behoud van 

functionaliteit. 

• Dit zou dan moeten in combinatie 

met het schrootjesplafond, dat erg 

gedateerd is. Een verlaagd plafond is 

niet mogelijk i.v.m. de hoogte van de 

ramen, wel kunnen we denken aan 

een ander strak plafond over of in 

plaats van het schrotenplafond. Met 

een ander plafond is het voordeel dat 
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evt. leidingwerk voor de verlichting 

makkelijk aangepast kan worden. 

• Stenen muren doen erg koel aan, 

maar is aanpassen echt nodig om een 

huiselijke sfeer te creëren? 

• Verf van de kozijnen kan wel een 

opfrisbeurt gebruiken 

• Vloerbedekking bestaat nu uit 

tapijttegels, is misschien geen must 

om te vervangen, maar een pvc-vloer 

o.i.d. is wel functioneler i.v.m. vuil. 

 

Vergaderhoek 
 

 

• Een aantal wanden zijn gesaust en 

moet net als het schilderwerk 

bekeken worden of dit voldoet.  

• Meubilair zal ook bekeken moeten 

worden of dit nog voldoet, een 

andere indeling moet bekeken 

worden, maar moet wel flexibel en 

functioneel blijven/worden. 

• Materialen die goed en functioneel 

blijken te zijn, kunnen in principe 

worden hergebruikt als het in het plan 

past. 

 

Wand met 
prijzenkast en foto’s 
 

 

• De prijzenkast neemt een groot deel 

van het clubhuis in beslag, het is vrij 

lomp en erg gedateerd. Hier zou goed 

bekeken moeten worden wat we 

hiermee moeten gaan doen. Weg is 

niet meteen een eis, maar opschonen 

wel. We moeten ook niet meteen een 

stuk “clubhistorie” weggooien. 

• De foto’s die er hangen zijn leuk, maar 

niemand kan zien wat en wie er 

opstaat. Kijken wat we hiermee 

precies willen gaan doen, mogelijk wel 

iets met foto’s maar kleiner, op 

ooghoogte en netter. Moet dus nog 

verder worden onderzocht. 
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Aanzicht prikbord 

 

• Er hangen 2 prikborden in het 

clubhuis, dit geeft een erg rommelig 

beeld. Zijn deze jaren 80 borden 

functioneel? Wat doen we ermee? 

Mogelijk bij noodzaak en andere, 

minder aanwezige plaats. Anno 2020 

is het niet echt nodig om daar 

planningen, agenda’s e.d. op te 

prikken. 

 

Halletje achter/ 
nooduitgang 
 

 

• Bij de deur naar het halletje moet het 

vluchtwegverlichting pictogram 

worden aangepast naar nieuwe 

regels. 

• Stenen muren doen erg koel aan, 

maar is aanpassen echt nodig om een 

huiselijke sfeer te creëren? 

• Verf van de kozijnen kan wel een 

opfrisbeurt gebruiken 

• Tralies achter ramen verwijderen, een 

beperkte inbraakbeveiliging kan een 

optie zijn. 

• Vluchtwegverlichting pictogram moet 

worden aangepast naar nieuwe 

regels. 

 

Toilet  

    

• Toiletten zijn van zeer groot belang als 

er gasten komen, er zal bekeken 

moeten worden of alles nog voldoet, 

wel zal een opfrisbeurt nodig zijn. 

 

Bar en keuken 
 

 
 

 
 

• De bar is een vast stuk inrichting, deze 

bar is wel behoorlijk gedateerd en zal 

een make-over nodig hebben. Bij het 

volledig vernieuwen van de bar zullen 

de gevolgen zijn dat we meer aan 

moeten passen dan dat er tot de 

mogelijkheden behoord. 

• Het plafond in de keuken heeft net als 

de rest van het plafond in de kantine 

een verfrissing/aanpassing nodig. 
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• Biertap kan worden verwijderd, wordt 

niet gebruikt en de ruimte zal beter 

gebruikt kunnen worden. 

• De keuken is zwaar verouderd en 

gezien het multifunctionele karakter 

dat het clubhuis moet gaan krijgen, 

ook niet meer toereikend 

• Het keukenblok moet vervangen 

worden en worden voorzien van 

diverse apparatuur, zoals een 

kookplaat en een oven. 

• Er moet een nieuwe afzuigkap komen 

op een plek waar deze ook nodig is, 

boven een kookplaat en/of evt. frituur 

• Bij de achterwand bevindt zich ook 

een aanrechtblad met diverse 

koelkasten en vriezers. Ook staan er 

diverse kleine vriezertje op een plank. 

Aanrechtblad met kastje zou als extra 

op het normale keukenblok 

gehandhaafd kunnen blijven als extra 

opbergruimte, maar heeft wel een 

opfris en opruimbeurt nodig. 

• De diverse schoonmaak apparatuur 

moet niet los in een keuken staan, 

maar hiervoor zal achter in de keuken 

een afgesloten ruimte moeten 

worden gemaakt op dit op te bergen. 

• Er moet doet zeker naar de 

elektriciteit worden gekeken en dan 

zal dit moeten worden aangepast 

naar de nieuwe situatie. 

• Alle rommelige zaken moeten worden 

opgeschoond en opgeruimd. 
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Realisatie, planning en bekostigen 

 

Om dit alles te kunnen realiseren hebben we nog een aantal zaken nodig. 

 

1 Overleg 
 

n.a.v. dit stuk kunnen we van gedachten wisselen hoe we denken 
en wat we nodig vinden voor een restyle van het clubhuis en 
omgeving. 
 

2 Concreet plan en 
tekeningen 
 

Als e.e.a. besproken is en we een start hebben gemaakt met het 
plan, gaan we dit meer concreet maken en hopen dit te gaan doen 
met een 3D model om zo te kunnen zien hoe e.e.a. zou kunnen 
worden. 
 

3 Toestemming tot 
verder handelen 
 

Op dit moment worden zaken omtrent het clubhuis en clubhuis 
gebruik, los vast geregeld. Het is wel belangrijk om duidelijkheid te 
scheppen als er veranderingen op stapel staan. Volledig open en 
transparant hierin samenwerken is een must. 
 

4 Kostenraming 
 

Als weten wat we willen aanpassen en veranderen, moeten we 
ook een inzicht hebben van de kosten.  
 

5 Financiering/sponsoring 
 

Als de kostenraming bekend is moeten we kijken hoe we dit 
financieel kunnen regelen. Ik denk zelf aan sponsoring in werk en 
middelen. Dat wil zeggen dat we voor een aantal zaken niet direct 
geld hoeven te hebben, maar dat een bedrijf sponsort door bv een 
keuken te leveren en te plaatsen of het schilderwerk compleet 
verzorgd. Daarbuiten zullen er voor een aantal mogelijk wel geld 
moeten komen en kunnen we de werkzaamheden misschien ook 
deels binnen de club uitvoeren. 
 

6 Planning 
 

Als alles in kannen en kruiken is, kunnen we beginnen en zal er na 
een voorlopige planning, nu ook en definitieve planning moeten 
komen. Dan kunnen we aan de slag met de restyling van het WV 
Eemland clubhuis. 
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Kostenraming restyling clubhuis  

 

 

 

 


