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1. Welkom bij de NTFU 
 
Onlangs heeft jouw vereniging, stichting of organisatie1 zich aangesloten bij de NTFU. We heten jullie 
van harte welkom. Wat doet de NTFU en waar kun je handige informatie vinden? Met dit boekje 
geven wij antwoord op de meest voorkomende vragen en maken we je wegwijs binnen de NTFU. 
 
Mocht je na het doornemen van deze wegwijzer nog vragen hebben, neem dan gerust contact op 
met ons of één van onze consulenten. 

 

 

    

Linda Beliën 
Ledenservice  
0318-559340 
lbelien@ntfu.nl 

Ben de Weerd 
Ledenservice 
0318-581302 
bdeweerd@ntfu.nl 

Marianne Smit 
Ledenadministratie 
0318-581300 
info@ntfu.nl 

Wilma van de Pol 
Ledenadministratie 
0318-581300 
info@ntfu.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Daar waar in dit document wordt gesproken over ‘jouw organisatie’, kun je jouw vereniging, stichting of bedrijf lezen. 
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2.  Het Intranet 
 

Bij de bevestiging van het lidmaatschap van jouw organisatie is een lidnummer en een wachtwoord 
verstrekt. Hiermee kun je inloggen op de NTFU website. 
 
Ga naar www.ntfu.nl 
Klik op inloggen 
 Vul je lidnummer en wachtwoord in 
Je bent nu op het Intranet. 
 
N.B. Wanneer je je inloggegevens kwijt bent, kun je contact opnemen met de ledenadministratie. 
 
Op het intranet zijn allerlei handige zaken te vinden zoals jullie ledenadministratie en de gegevens 
van de tochten die jullie organiseren. Ook kun je er wijzigingen in jullie bestuur doorgeven, 
materialen bestellen en nog veel meer. 
 
Hier volgt een uitleg van de meest gebruikte functies. 

 
2.1 Online ledenadministratie 
 
Hier kun je alle leden invoeren, gegevens van leden wijzigen, lidmaatschappen opzeggen, kortom de 
ledenadministratie verwerken. De gegevens komen rechtstreeks in de database van de NTFU. 
 
Klik op ‘NTFU Intranet’ 
‘Vereniging’ 
‘Ledenlijst’ 

 

 
 
Ook kun je bij de verenigingsgegevens wijzigingen aanbrengen in de bestuursleden en de algemene 
gegevens van de vereniging. 

http://www.ntfu.nl/
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2.2 Materialen bestellen 

 
Je kunt als organisatie diverse materialen bij de NTFU bestellen, zoals: 
- promotiefolders 
- promotievlaggen 
- pijlen voor het uitzetten van tochten 
- gedragscode pasjes 
- en meer 
 
Klik op ‘NTFU Intranet’ 
‘Vereniging’ 
‘Opgaven aan Uniebureau’ 
Klik op het tabblad ‘Bestelformulier’ 

 

 
 
De kosten van de materialen vind je op het bestelformulier. De verzendkosten worden altijd 
doorberekend aan de organisatie. 
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2.3 Clubtochten 
 
Als je ritten rijdt met eigen clubleden, zijn deze via de NTFU verzekerd tegen schade aan hun fiets. 
Deze clubtochten moeten opgegeven worden bij de NTFU om de vereniging in te dekken tegen 
aansprakelijkheid. 
De NTFU adviseert om alle clubtochten aan het begin van het seizoen aan te melden, maar opgave in 
de loop van het jaar blijft mogelijk. 
 
Dit doe je ook via het Intranet: 
 
Klik op ‘NTFU Intranet’ 
‘Vereniging’ 
‘Opgaven aan Uniebureau’ 
Klik op het tabblad ‘Clubtochten’ 
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2.4 Introducéverzekering 
 
Als potentiële nieuwe leden eens kennis willen maken met jullie vereniging en een paar keer 
meefietsen met een clubrit, zijn zij niet verzekerd tegen schade. 
Sluit daarom een NTFU introducéverzekering voor ze af. Deze verzekering is gratis en vergoedt 
schade aan de fiets van de introducé tot maximaal € 500. De verzekering is één maand geldig. 
 
Meer informatie over de introducéverzekering vind je op het Intranet: 
 
Klik op ‘NTFU Intranet’ 
‘Vereniging’ 
‘Introducéverzekering’ 
 
Potentiële nieuwe leden meld je eenvoudig aan voor een introducéverzekering via het Intranet: 
 
Klik op ‘NTFU Intranet’ 
‘Vereniging’ 
´Ledenlijst´ 
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Onderaan de pagina klik je op ´Introducé opgeven/ bekijken’: 

 
 
Vul de gegevens van de introducé in: 
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2.5 Fietsvormen bij jouw vereniging 
 
Via het Intranet kun je aangeven welke vormen van de wielersport bij jouw organisatie beoefend 
worden. Deze informatie wordt dan gepubliceerd op de NTFU website, zodat bezoekers duidelijk 
kunnen zien voor welke wielervormen ze bij jullie terecht kunnen. 
Ook volgt publicatie op overige websites van de NTFU: www.singletracks.nl, www.velosport.nl of 
www.fietsengeniet.nl. 
 
Opgave van de fietsvormen bij jouw vereniging of organisatie doe je via het Intranet. 
 
Klik op ‘NTFU Intranet’ 
‘Vereniging’ 
‘Verenigingsgegevens’ 
‘Fietsvormen’ 
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Hier zie je bijvoorbeeld een overzicht van de verenigingen die bij de NTFU zijn aangesloten en een 
mountainbike aanbod hebben: 

 
 
Als een bezoeker op een rode stip klikt, krijgt hij het volgende scherm te zien, waar de ingevulde 
informatie via het Intranet verschijnt: 
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3. Hoe komen de NTFU ledenpassen bij de leden? 
 
De eerste lichting ledenpassen 
Als nieuwe vereniging heeft de secretaris na het opgeven van de leden, de passen via de  post 
ontvangen. 
 
Ledenpassen voor leden die in de loop van het jaar lid worden 
Zodra de secretaris via de online ledenadministratie op het Intranet een nieuw lid aanmeldt, wordt 
de ledenpas naar de secretaris toegestuurd via de post. 
 
Verstrekking ledenpassen na eerste jaar lidmaatschap 
Vervolgens worden de ledenpassen jaarlijks verstrekt bij de districtsvergaderingen in februari. Iedere 
vereniging kan tijdens die vergadering de ledenpassen ophalen. Ook worden dan de NTFU kalenders 
met daarin alle (ruime 3.500) NTFU toertochten (voorheen TEP) en andere promotiematerialen 
verstrekt aan zowel de verenigingen als de stichtingen. Op deze manier kan de NTFU de kosten voor 
de leden laag houden. Je wordt via e-mail (club.ntfu.nl) door het districtsbestuur op de hoogte 
gebracht van de datum en locatie van de vergadering. 
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4. Gebruik van het NTFU e-mailadres 

 
In de welkomstbrief van de NTFU heb je een e-mailadres gekregen dat bestaat uit de 6 cijfers van je 
organisatie gevolgd door @club.ntfu.nl 
 
Bijvoorbeeld: 000000@club.ntfu.nl 
 
Het is van groot belang dat je dit e-mailadres gebruikt, omdat je hier belangrijke informatie vanuit de 
NTFU ontvangt, zoals uitnodigingen om naar de districtsvergaderingen te komen, waar ook eens per 
jaar de ledenpassen en andere materialen opgehaald dienen te worden. Ook de NTFU nieuwsbrieven 
komen op dit e-mailadres binnen. En ieder jaar wordt omstreeks de maand augustus via dit e-
mailadres een oproep gedaan vanuit de NTFU om je tochten voor het jaar daarop aan te melden. 
Dit e-mailadres wordt gepubliceerd op de NTFU website bij de informatie van jouw organisatie, zodat 
geïnteresseerde fietsers jullie kunnen mailen. 
 
Je kunt het club.ntfu.nl mailadres koppelen aan je eigen e-mailadres en eventueel meerdere e-
mailadressen van de bestuursleden. Op die manier worden de berichten dan automatisch 
doorgestuurd naar je eigen vertrouwde e-mailadres. 
 
Om het …@club.ntfu.nl e-mail adres te gebruiken, ga je naar het NTFU Intranet en klik je op 
‘verenigingsmail’. Je gebruikt het wachtwoord dat je in de welkomstbrief hebt ontvangen. Dit 
wachtwoord kun je later wijzigen in een beter voor jou te onthouden wachtwoord. 

 

 
 
Op deze Intranet pagina kun je een handleiding voor het gebruik van de webmail downloaden. 
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5. Opgeven van toertochten 
 

Gedurende het seizoen 
Jouw organisatie is zojuist lid geworden en je wilt een toertocht opgeven voor plaatsing in de NTFU 
kalender. 
Dat kan op voorwaarde dat de kalendercoördinator van jouw district de tocht en datum goedkeurt. 
Dit is om te voorkomen dat er meerdere tochten op een zelfde datum in de regio gehouden zouden 
worden. Een tocht mag niet georganiseerd worden indien er al een andere tocht binnen een straal 
van 30km plaatsvindt. 
De gegevens van de kalendercoördinatoren vind je achterin de NTFU kalender en op het Intranet. 
 
Klik op ‘NTFU Intranet’ 
‘Tochten’ 
‘Kalendercoördinatoren’ 
 
Voor het nieuwe seizoen 
Ieder jaar in augustus krijg je via je club.ntfu e-mailadres het verzoek om nieuwe tochten op te geven 
of reeds bestaande tochten aan te passen voor het volgende seizoen via het Intranet. In de periode 
van september tot en met oktober kun je de aanpassingen doorvoeren. Daarna wordt de kalender 
gesloten voor de verenigingen en stichtingen en gaan de kalendercoördinatoren van alle districten 
bekijken of de tochten goedgekeurd kunnen worden. 
 
Je geeft in die periode via het Intranet de volgende gegevens door: 

 Naam tocht 

 Datum tocht 

 Vertrekplaats met adres en postcode 

 Afstanden 

 Vertrektijden per afstand 

 Inschrijfgeld 
NTFU-leden krijgen een korting op het inschrijfgeld. Voor het seizoen maart 2012 – februari 
2013 zijn de kortingen als volgt vastgesteld: 

 

Inschrijfgeld Korting  

T/m € 5,- 1,00 

Van € 5,01 t/m € 10,- 2,00 

€ 10,01 en meer 3,00 

 

 Biedt je de dagverzekering aan? Ja/nee 

 Biedt je Scan & Go aan? Ja/nee 

 Soort tocht: bijvoorbeeld mountainbike, vrije toertocht, dagvierdaagse 

 Codes (zie uitleg in de NTFU kalender – voorheen TEP) 
 
Als je tocht eenmaal in het systeem staat, wordt deze ieder jaar automatisch opnieuw aangeboden 
en wordt de datum aangepast aan het nieuwe jaar. Van augustus tot oktober heb je weer de 
mogelijkheid om de gegevens en datum van je tocht te wijzigen. 
 
Klik op ‘NTFU Intranet’ 
‘Vereniging’ 
‘Mijn toertochten’ 
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De overige periode van het jaar kun je op deze pagina de details van je tochten inzien (echter niet 
wijzigen). 

 
 

Samenvattend: 
 
Stap 1:  vraag toestemming voor de tocht aan de kalendercoördinator. 
 
Stap 2:  geef alle tochtgegevens op aan de kalendercoördinator en de ledenadministratie van het 
Uniebureau. 
 
Stap 3:  het jaar erop kun je vanaf september zelf via het Intranet de tochtgegevens 
invullen/wijzigen. 
 
Stap 4:  de kalendercoördinator heeft altijd de laatste controle over de tochten; indien er meerdere 
tochten op eenzelfde datum vallen, moet er in overleg geschoven worden. 
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 6. Promotie voor je tocht 

 
6.1 Free publicity 
Stuur je persbericht in naar info@ntfu.nl 
 
6.2  Adverteren 
Je kunt een advertentie voor je tocht laten plaatsen in: 
 

 De NTFU Kalender in boekvorm (voorheen TEP) 
Aanleveren vindt ieder jaar plaats tezamen met het doorgeven van de tochten in 
september/oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Het Fietssport Magazine 
Aanleverspecificaties en deadlines zijn te vinden in de mediakaart FSM op Intranet 

 

 
 

 De Fietsmeerdaagse kalender  
Aanleveren vindt ieder jaar plaats tezamen met het doorgeven van de tochten in 
september/oktober 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Online op de websites van de NTFU: www.ntfu.nl, www.velosport.nl en www.singletracks.nl.  
 

 

 

http://www.ntfu.nl/
http://www.velosport.nl/
http://www.singletracks.nl/
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De advertentietarieven voor deze media worden jaarlijks vastgesteld en zijn te vinden op het 
Intranet. 
 
Klik op ‘NTFU Intranet’ 
‘Tochten’ 
‘Promotie’ 

 



  

 
NTFU Wegwijzer 18 

7. Scan & Go en/of voorinschrijving aanbieden bij toertochten 

 
Om deelnemers aan toertochten sneller van start te kunnen laten gaan, biedt de NTFU Scan & Go 
aan. Je kunt een scanner bij de NTFU lenen of kopen en daarmee de barcodes scannen op de 
ledenpassen van de NTFU-leden. 
Zij hoeven geen handmatige deelnemerskaarten meer in te vullen, wat een behoorlijke tijdwinst 
oplevert aan de inschrijftafel. Wel is er nog de betalingshandeling. 
 
Nog sneller gaan de deelnemers van start als ze zich vooraf online hebben ingeschreven en betaald. 
Ze hoeven dan alleen nog maar gescand te worden aan de inschrijftafel. 
 
Om het gebruik van Scan & Go te stimuleren zijn er prijzen te winnen voor de deelnemers die zich bij 
zoveel mogelijk tochten hebben laten scannen. 
 
Alle informatie over Scan & Go en voorinschrijven vind je op het Intranet. 
 

 
 
Klik op ‘NTFU Intranet’ 
‘Vereniging’ 
‘Scan & Go’ 
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8. Dagverzekering aanbieden bij toertochten 
 

Alle NTFU leden zijn automatisch verzekerd tegen schade aan hun fiets als ze deelnemen aan een 
toertocht. 
Echter, deelnemers die geen lid zijn bij de NTFU, zijn niet verzekerd tijdens de tocht. Voor deze 
deelnemers is de Dagverzekering in het leven geroepen. 
Voor € 4,50 kan de deelnemer een Dagverzekering afsluiten. Als vereniging of stichting kun jij zelf 
bepalen of je bij jouw tocht de Dagverzekering wilt verkopen aan de deelnemers. Je houdt er als 
vereniging of stichting zelf een leuk bedrag aan over. Je hoeft alleen maar een kleine administratie bij 
te houden. 
 
Alle informatie over het aanbieden van de Dagverzekering vind je op het Intranet. 
 
Klik op ‘NTFU Intranet’ 
‘Vereniging’ 
‘Dagverzekering’ 
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9. MijnNTFU voor alle leden 
 

Alle leden die lid zijn van jouw vereniging (en dus van de NTFU), hebben de beschikking over 
mijnNTFU.nl. 
Dit is een persoonlijke pagina waar iedereen zijn eigen tochtenkalender kan samenstellen, zien welke 
diensten hij/zij bij de NTFU afneemt, gereden kilometers kan terugzien, etc. 

 
Functionaliteiten mijnNTFU 
De indeling van mijnNTFU is als volgt: 
 

 Mijn NTFU: Stel je eigen kalender samen met tochten die je graag wilt verrijden dit seizoen 

 Mijn gegevens: Je NAW gegevens en informatie over de producten en diensten die je bij de 
NTFU afneemt 

 Mijn logboek: Hoeveel kilometers wil je fietsen dit seizoen? Stel je doel in en houd al je 
kilometers bij met de nieuwe logboekfunctie. 

 Mijn vereniging: Zie hier welke tochten door leden van jouw vereniging worden verreden. 
 

Ga naar http://www.mijnntfu.nl/ en log in: 

http://www.mijnntfu.nl/
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10. Aankleding van je tocht 

 
10.1 NTFU boog 
De NTFU beschikt over een start-/finishboog die gratis gebruikt kan worden door de aangesloten 
verenigingen en stichtingen. 
De boog kan geleend worden op het kantoor in Veenendaal. Hij dient van tevoren gereserveerd te 
worden. 

 
De boog is voorzien van een inwendige blower, scheerlijnen, haringen en opbergzak. Een haspel met 
een lang verlengsnoer is beschikbaar. Hij is op te zetten door minimaal 2 personen, maar meest 
ideaal is met 3 of 4 personen. 
 
De buitenmaten van de boog zijn (breedte x hoogte) 8 meter x 5,1 meter (inclusief pilaren) 
De binnenmaten zijn (b x h) 5,8 meter x  4 meter. 
 
Opgevouwen is het pakket niet groter dan 1,5 x 1,5 meter, te vervoeren in een stationcar en te tillen 
door 2 personen. 
 

 
Meer informatie en reserveringen via info@ntfu.nl of tel. 0318-581300. 

 
10.2 Pijlen 
Bij de NTFU zijn gratis pijlen te bestellen. 
Deze zijn van papier, dus houd er rekening mee dat deze niet zo goed bestand kunnen zijn tegen 
slecht weer. 
De pijl heeft een A-5 formaat. 
 

 
 
   21cm 

14,7cm 

mailto:info@ntfu.nl
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De pijlen zijn via het Intranet te bestellen: 
 
Klik op ‘NTFU Intranet’ 
‘Vereniging’ 
‘Opgaven aan Uniebureau’ 
‘Bestelformulier’ 
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10.3 Bevoorrading 
Tegen speciaal tarief is het mogelijk om sportdranken en/of –repen te bestellen bij Etixx voor de 
bevoorrading van je tocht. 

 

 
 
Meer informatie op www.etixx.be;  
 
of mail naar info@etixx.be;  
 
of bel naar Etixx 0117-492656. 
 
Speciale webshop voor NTFU leden: www.etixxntfu.nl 

http://www.etixx.be/
mailto:info@etixx.be
http://www.etixxntfu.nl/
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11. Wielersportreglement 

 
De NTFU heeft diverse reglementen opgesteld, waaronder het wielersportreglement en het 
reglement vaststelling kalender. 
Het is raadzaam om deze reglementen door te nemen als je toertochten gaat organiseren. 
 
Veiligheidshandboek 
In het wielersportreglement is het veiligheidshandboek opgenomen. Hierin staan praktische tips en 
een checklist voor risico-analyse die je goed kunt gebruiken bij het organiseren van een toertocht. 
 
De reglementen zijn te vinden op het Intranet. 
 
Klik op ‘NTFU Intranet’ 
‘Algemeen’ 
‘Reglementen en tarieven’ 
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12. Hoe kan jouw tocht sterren verdienen? 

 
Op de tochtenkalender zie je bij een groot aantal tochten sterren vermeld staan. Dit betekent dat 
deze tochten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. 
Voor de deelnemer is dit een garantie dat zij aan een kwalitatief goed verzorgde tocht deelnemen. 
 
Willen jullie ook in aanmerking komen voor een sterrenkwalificatie? Dat kan! 
Vraag of een kwaliteitsadviseur jullie tocht komt fietsen. Dit doe je door het aanvraagformulier op 
Intranet in te vullen. De adviseur beoordeelt de tocht aan de hand van een formulier met 
kwaliteitseisen en bespreekt deze met jullie. Voldoet jullie tocht aan de eisen om 1, 2 of 3 sterren te 
krijgen? Dan komen die sterren het jaar daarop in de kalender bij jullie tocht te staan. 
 
Meer informatie over het sterrensysteem vind je op het Intranet. 
 
Klik op ‘NTFU Intranet’ 
‘Tochten’ 
‘Kwaliteit’ en ‘Sterren’ 
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13. NK Toerfietsen  
 

Ieder jaar wordt in september het Nederlands Kampioenschap Toerfietsen georganiseerd. Dit 
evenement is speciaal voor NTFU verenigingen en leden opgezet en wordt ieder jaar door een 
andere vereniging georganiseerd. 
 
Het NK bestaat uit het rijden van een tocht in een team, waarvan het parcours voor de deelnemers 
onbekend blijft tot aan de start en dat een lengte heeft van minimaal 80 en maximaal 120 kilometer. 
Vooraf dient bij de organisatie de gemiddelde snelheid opgegeven te worden waarmee de 
deelnemende ploeg denkt te gaan fietsen. Deze snelheid moet minstens 18 kilometer per uur zijn en 
mag niet hoger zijn dan 28 kilometer per uur. Het gebruik van apparatuur zoals fietscomputer, gps, 
horloge is niet toegestaan. Het is dus fietsen op gevoel. 
 
Onder de zelfde voorwaarden kan er ook individueel ingeschreven worden. De individuele fietsers 
leggen een afstand tussen de 40 en 60 km af. 
 
Bij het kampioenschap gaat het erom de vooraf opgegeven gemiddelde snelheid per uur zo exact 
mogelijk te benaderen. 
 
Meer informatie op www.ntfu.nl/nk. Deze pagina wordt een aantal maanden voor aanvang van het 
NK online gezet (is dus niet het hele jaar te raadplegen) 
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14. Verzekeringen 

 
De NTFU biedt verschillende verzekeringen voor haar leden aan. De bekendste is de fietsverzekering 
voor alle leden die in het basislidmaatschap van de NTFU zit. Ieder NTFU-lid kan deze 
basisverzekering uitbreiden met een aanvullende verzekering, zodat de fiets tegen een hoger bedrag 
verzekerd is. 
 
De NTFU kent de volgende verzekeringen: 

 Fietsverzekering met eventueel aanvullende verzekering 

 Vakantieverzekering met eventueel aanvullende fietsdekking 

 Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van verenigingen en stichtingen 

 Dagverzekering 

 Introducéverzekering 
 
Alle informatie over de diverse verzekeringen vind je op www.ntfu.nl/verzekeringen. 
 

 
 
Voor specifieke vragen over de fiets- en aansprakelijkheidsverzekering, kun je contact opnemen met 
verzekeringsmaatschappij Meijers: 
Tel.: 020-5042706 
Email: ntfu@meijers.nl 
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15. Ondersteuning vanuit de NTFU 

 
Als vereniging of stichting heb je soms vragen of vraagstukken waar je zelf niet uitkomt. Met deze 
vragen kun je terecht bij de NTFU. 
 
15.1  Consulenten 
 
Je kunt je vraag voorleggen aan onze consulenten. Deze hebben allemaal een eigen specialisme, 
bijvoorbeeld: 

 Organisatie van toertochten 

 Veiligheid bij evenementen 

 Bestuursproblematiek 

 Sponsoring en fondsenwerving 

 Etc. 
 
Soms is een antwoord via telefoon of e-mail voldoende. Soms komt de consulent bij je langs om het 
één of ander te bespreken of een presentatie te geven. 
 
Een overzicht van de consulenten vind je op www.ntfu.nl 
 
Klik op ‘Over NTFU’ 
‘Organisatie’ 
‘Consulenten’ 
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15.2 Kennisbank 
 
Op de NTFU website vind je in de kennisbank tal van documenten die je misschien al verder kunnen 
helpen. 
 
Denk aan de volgende onderwerpen: 

 Voorbeeld sponsorcontract 

 Artikelen over voeding 

 Wat doe je als vereniging bij het overlijden van een clublid 

 Vrijwilligersbeleid 

 Onderhoud van je fiets 

 Etc. 

 

 
 

15.3  Ondersteuning vanuit sportservice organisaties 
 
Mocht jouw vereniging of organisatie een intensievere begeleiding nodig hebben op een bepaald 
onderwerp, dan kan de NTFU bijvoorbeeld doorverwijzen naar een lokale sportservice. 
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15.4  Opleidingen 
 
De NTFU kent verschillende opleidingen, uiteenlopend van sporttechnische kaderopleidingen tot de 
opleiding organisator van wielersportevenementen: 
 

 Instructeur MTB 

 Instructeur Race 

 Instructeur Fiets & Geniet 

 Organisator wielersportevenementen 

 Assistent organisator wielersportevenementen 
 
Binnen jouw vereniging kun je leden laten opleiden. Meer informatie is te vinden op 
www.ntfu.nl/opleiding. 
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15.5 Ledenwerving via Fiets-Fit 
 
Ieder jaar biedt de NTFU het sportstimuleringsproject Fiets-Fit aan. Fiets-Fit is een 
kennismakingscursus van zes zater- of zondagen voor beginnende sportieve fietsers. In maart gaat 
Fiets-Fit van start met racefiets- en mountainbiketrainingen; in september worden alleen 
mountainbiketrainingen aangeboden.  Tijdens deze zes trainingssessies leren de deelnemers de 
basistechnieken van het racefietsen of mountainbiken onder begeleiding van ervaren trainers bij een 
fietsvereniging of fietsvakhandel.  
 
Jouw vereniging kan ook startlocatie worden voor de trainingen van Fiets-Fit. Als startlocatie laat de 
vereniging de deelnemers op een laagdrempelige manier kennismaken met de wielersport en de 
vereniging. De deelnemers aan Fiets-Fit kunnen na afloop van de zes trainingen direct lid worden van 
de vereniging.  
 
Om te zien welke voordelen Fiets-Fit jou als vereniging kan opleveren en welke ondersteuning vanuit 
de NTFU geboden wordt, kijk op het Intranet.  
 
Klik op ‘NTFU Intranet’ 
‘Algemeen’ 
‘Stichting Fietssport Nederland’ 
en Fiets-Fit 
 
Meer informatie is ook te lezen op www.fiets-fit.nl 
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16. De richting meebepalen van de NTFU 

 
De NTFU wordt gevormd door de bij haar aangesloten verenigingen en stichtingen. Als vereniging of 
stichting heb je dus ook stemrecht. 
Je kunt zelf meebepalen welke richting de NTFU op gaat. 
 
Districtsvergaderingen 
Het is daarom van belang om naar de districtsvergaderingen te komen. Daar wordt je ingelicht over 
het beleid van de NTFU en soms moet er gestemd worden over voorstellen die klaarliggen. 
Ook kun je als vereniging of stichting zelf aangeven wat jij veranderd zou willen zien. 
De districtsvergaderingen worden in elk district op drie momenten gehouden: in februari, april en 
oktober. 
 
Besluiten 
Belangrijke besluiten worden genomen in de Unieraad die twee keer per jaar plaatsvindt in de 
maanden mei en november. De stemmen van de verenigingen en stichtingen vanuit de 
districtsvergaderingen worden hier bij elkaar gebracht. 
Besluiten worden zodoende altijd op een democratische manier genomen. 
 
Meer informatie over het bestuur van de NTFU vind je op het Intranet. 
 
Klik op ‘NTFU Intranet’ 
‘Algemeen’ 
‘NTFU als organisatie’ 
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17. Wat kan de NTFU verder voor jouw organisatie betekenen? 
 

 Professionele ondersteuning voor het verenigingsbestuur, stichtingsbestuur of de organisatie > 
neem contact op met een consulent of met de afdeling ledenservice 

 

 € 13,- korting per kledingset van Bioracer > meer informatie op www.ntfu.nl/voordeel. 
 

 Alle leden krijgen 15% korting op sportvoedingsproducten van Etixx > meer informatie op 
www.etixxntfu.nl 
 

 Speciale NTFU fietssportkeuring voor de leden bij meer dan 30 Sport Medische Adviescentra in 
Nederland > meer informatie op www.ntfu.nl/onderhoudjelijf. 
 

 Teamuitje met 20% korting op een verblijf in één van de StayOkay’s in Nederland > meer 
informatie op www.ntfu.nl/voordeel 

 

 Alle leden worden automatisch lid van de Shimano club, waardoor je bijvoorbeeld met korting 
naar door Shimano gesponsorde evenementen kunt > meer informatie op www.shimano-
benelux.com 
 

 Korting voor NTFU leden op geselecteerde producten van Futurumshop > meer informatie in de 
elektronische nieuwsbrieven van de NTFU; aanmelden voor de nieuwsbrieven kan via 
www.ntfu.nl  
 

 Jaarlijkse bijeenkomsten voor alle leden over actuele thema’s die de fietser bezighouden, zoals 
sportvoeding, fietsafstelling, gezondheid, reparaties etc. Meer informatie op 
www.ntfu.nl/thema-avond 
 

 Belangenbehartiging voor het openhouden van natuurgebieden en wegen > meer informatie op 
Intranet onder ‘Vereniging’, ‘Ondersteuning’. 
 

 Bevorderen en bewust maken van veiligheid bij het fietsen d.m.v. het verstrekken van 
gedragscodepasjes, uitgeven van een veiligheidshandboek, voorlichting van een consulent.  
 
 

 
 
 

http://www.ntfu.nl/voordeel
http://www.etixxntfu.nl/
http://www.ntfu.nl/onderhoudjelijf
http://www.shimano-benelux.com/
http://www.shimano-benelux.com/
http://www.ntfu.nl/
http://www.ntfu.nl/thema-avond
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 Tweemaandelijkse nieuwsbrief voor verenigings-/stichtingsbestuurders. Deze wordt gestuurd 
aan het club.ntfu email adres. Stuur belangrijke en interessante informatie uit deze nieuwsbrief 
door aan je eigen clubleden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kijk voor een actueel overzicht van voordelen op www.ntfu.nl/voordeel.
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