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Voorwoord 
 

Nu de fusie tussen TC de Peddelaars en WRV de Peddelaars een feit is per 31 december 2019 zal 

een beleidsplan van de nieuwe WSV de Peddelaars het levenslicht moeten zien. 

Laat duidelijk zijn dat het voor bestuur en leden in de komende jaren zeker nog wel even 

puzzelen wordt  om een en ander in de juiste banen te leiden. In de vorige zin staat niet voor 

niets ‘bestuur en leden’. Het moge duidelijk zijn dat het bestuur dit niet alleen kan. Er zal van alle 

leden inspanningen gevraagd worden om WSV de Peddelaars goed te funderen.  

Het bestuur ziet zich voor de zeer belangrijke taak gesteld om de afspraken die gemaakt zijn in 

de fusie overleggen en die geformuleerd zijn in het fusiedocument en de toelichting en die 

opgenomen zijn in de statuten, te bewaken. Dit is een permanente klus. Niet alleen voor 2020, 

maar ook voor de jaren daarna. Een van de punten die daarin genoemd zijn is dat de WSV  ‘ 

dezelfde werkzaamheden’ van de gefuseerde  verenigingen blijft ondersteunen. Dit alles vergt op 

procedureel gebied veel inspanningen terwijl alle activiteiten doorlopend georganiseerd dienen 

te worden Met andere woorden: ‘Tijdens de verbouwing blijft de winkel geopend’.  

 

 

In het voor u liggend beleidsplan wordt weergegeven hetgeen  WSV  de Peddelaars in de nabije 

en wat verdere toekomst wenst te realiseren en waar deze vereniging voor staat. Dit beleidsplan 

bevat onderwerpen die opgenomen stonden in de operationele beleidsplannen van WRV  de 

Peddelaars en van TC de Peddelaars. Door de fusie van TC de Peddelaars en WRV  de Peddelaars 

als verdwijnende verenigingen tot WSV de Peddelaars zijn er drie verenigingen bijeen gebracht.  

 

 

Opbouw en verwachting W.S.V. De Peddelaars 
 

In dit beleidsplan wordt uitleg gegeven  wat er van een lid van W.S.V. De Peddelaars wordt 

verwacht en tevens wat een lid van de vereniging kan verwachten.  

Het belangrijkste is dat er door de hele vereniging een goede sfeer aanwezig zal zijn. De 

vereniging maakt geen onderscheid tussen dames en heren categorieën. Wanneer er 

bijvoorbeeld over nieuwelingen wordt gesproken dan wordt bedoeld; nieuwelingen jongens én 

meisjes. De vereniging is aangesloten bij de K.N.W.U en N.T.F.U .  

 

Doel 
Het motto van de W.S.V. Peddelaars is:  behartiging van de wielersport in de meest brede zin van 

het woord in Hoogeveen en omgeving. Hierbij is ruimte  voor recreatieve activiteiten en 

wedstrijdsport. Hierbij geldt: aanbieden van  breedtesport en waar mogelijk door laten groeien 

tot topsport. Daarom stelt de  vereniging  zich tot doel  om vanaf de jeugd renners de 

mogelijkheid te bieden zichzelf te ontplooien tot de renner die hij/zij  wil worden.  

 

Huidige stand van zaken om doel te verwezenlijken 

Om het doel te verwezenlijken streeft de vereniging ernaar om te werken met gekwalificeerde 

mensen, zodat er  voldoende kennis en kwaliteit binnen de vereniging aanwezig is om het 
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maximale voor de individuele sporter te bieden. WSV de Peddelaars zal zich ook blijven 

inspannen om nieuwe mensen de opleiding tot wielertrainer te laten volgen.  

De wielersport op wedstrijd niveau wordt momenteel aan alle categorieën aangeboden voor de 

weg en het veld. Het aanbieden bestaat uit trainingen, coaching, adviezen en begeleiding tijdens 

wedstrijden.   

Voor de toerrijders bestaat het faciliteren uit het  organiseren van (wekelijkse) tochten, waarbij 

de snelheid op de deelnemers afgestemd wordt en uit het organiseren van toertochten voor 

zowel op de weg als in het veld/bos 

 

Begroting en exploitatie : WSV de Peddelaars wil de inkomsten en de uitgaven goed op elkaar 

afstemmen en daarom telkens werken met sluitende begrotingen. Zij zal duidelijkheid geven aan 

de leden over de inkomsten en uitgaven conform de statuten. Voor de evenementen zal met een 

begroting gewerkt worden zodat de leden die zich bezighouden met het evenement de financiële 

kaders in beeld hebben en daarvan alleen na overleg met en instemming van de penningmeester 

vanaf kunnen wijken 

 

Ambities  

WSV de Peddelaars wil clinics aanbieden aan doelgroepen. Onder doelgroepen wordt verstaan: 

mensen met een beperking , scholen  en ook  bedrijven.  

 

Belangstelling wekken bij jeugd en binden van deze groepen aan de wielersport is een ambitie 

van de WSV de Peddelaars. 

Jongeren hebben in het algemeen belangstelling voor de snelheid van de wielersport. Jonge 

leden die echter deze snelheid niet hebben of bv angstig zijn in een wedstrijd haken veelal 

daarom af. Het is voor WSV de Peddelaars een ambitie om voor hen een toer- vangnet te bieden. 

 

WSV de Peddelaars heeft de ambitie om landelijk tot de top drie te behoren bij de jaarlijkse 

Nederlandse Club Competitie (NCK) wedstrijden, ook wil zij bij de clubcompetitie voor 

elite/belofte renners tot de top tien behoren. Deelname aan de topcompetitie voor deze 

categorie is eveneens een ambitie. Bij de NCK is deelname van bedrijven teams ook mogelijk. 

WSV promoot deelname door bedrijven die de vereniging sponsoren of willen sponsoren. 

 

Aangezien ATB een tak van de wielersport is die zich mag verheugen in een sterk groeiende 

belangstelling, zal de WSV de Peddelaars in de jaren tot 2022 nadrukkelijk werk maken van deze 

tak. Dit kan door een aparte tak  “ATB” binnen de vereniging in het leven te roepen of 

geformaliseerde samenwerking te zoeken met een naburige wielersport vereniging die deze tak 

reeds aanbiedt. 

 

WSV de Peddelaars is niet bang. Zij zal niet terugdeinzen om een spraakmakend evenement op 

te pakken of verder uit te breiden. Spraakmakende evenementen uit het verleden zijn bv de 

Roodtoer en ook het NK veldrijden jeugd. De Roodtoer is een evenement dat in korte tijd een 

plaats veroverd heeft in de wijde regio en dat de komende jaren een krachtig en goed 

georganiseerd evenement dient te blijven. 
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Samenwerking 
WSV de Peddelaars wil de wielersport promoten en heeft daarbij plezier voor alle betrokkenen  

hoog in het vaandel. In bepaalde (wedstrijdsport) categorieën kan het tijdelijk voorkomen dat er 

te weinig leden zijn om met een team deel te kunnen nemen aan wedstrijden. WSV de 

Peddelaars wil daarom met andere Wielrenverenigingen, primair in Drenthe, de samenwerking 

zoeken om daarmee renners de gelegenheid te bieden hun sport op goed niveau te kunnen 

blijven beoefenen. 

 

Bestuurlijke opzet 
 

Tijdens de fusie gesprekken hebben velen hun bijdrage geleverd om een goede bestuursvorm te 

krijgen. Deze is gevonden en door alle direct betrokkenen als een juiste bestempeld.  Bij deze 

bestuursvorm wordt er voor diverse takken een coördinator benoemd die het bestuur 

informeert en die ook de leden kan informeren. Voor de gekozen vorm zijn veel vrijwilligers 

nodig  Echter getracht is een vorm te vinden waarbij elke vrijwilliger een meer afgebakende taak 

heeft zodat de belasting per persoon minder is.  Dit zal in 2020  en ook de jaren daarna duidelijk 

invulling dienen ter krijgen.  

Noodzaak hierbij is dat de leden de morele verplichting oppakken om zich aan te melden als 

vrijwilliger. Tijdens de fusie besprekingen is duidelijk geworden dat alle leden bereid dienen te 

zijn een vrijwilligers taak te doen als daar vroegtijdig een beroep op wordt gedaan.  Vrijwilligers 

werk hoort bij het lidmaatschap.   

Vrijwilligers zijn het ruggenmerg van de vereniging en als zodanig bijzonder belangrijk. De 

aanstelling van een vrijwilliger coördinator is een grote wens. Inspanningen hiervoor zal gedaan 

worden om deze ingevuld te krijgen.  

 

Het bestuur verdeeld onderling deze taken op een wijze die volgens hen het best past bij de 

deskundigheid en interesse van het bestuurslid: 

- Jeugd 

- Sponsoren  

- Activiteiten 

- Trainers en begeleiders  

- Wedstrijden 

- Toertochten  

- Facilitair (gebouw- materiaal-auto- terrein etc)  

Uiteraard zullen de werkzaamheden binnen bovengenoemde aandachtsgebieden door  

meerdere personen gedaan worden. Het bestuurslid is daarbij altijd op de hoogte van voortgang 

en ontwikkelingen waardoor het bestuur goed geïnformeerd blijft. 

 

Nu de verenigingen als één verder gaan verandert het leden aantal drastisch. Bij start bedraagt 

het ledental 567.  Door te werken met meer vrijwilligers die, zoals eerder genoemd, een minder 

omvangrijke taak uitvoeren is goede communicatie en instructie belangrijk. Het is daarom nodig 

om voor vele zaken een protocol te hebben. Het bestuur wil werk maken van opstellen  van  

goede documentatie en informatie die zij op de website zal plaatsen en op andere wijze duidelijk 

zal maken. 
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Privacy  
Door de wetgeving AVG (ingangsdatum  mei 2018) heeft elke vereniging de taak beleid over 

privacy te formuleren en bekend te maken. Het privacy reglement zoals de WRV de Peddelaars 

opgesteld en gepubliceerd heeft zal overgenomen worden voor de nieuwe WSV de Peddelaars. 

De leden/vrijwilligers die uit hoofde van hun  taak te maken krijgen met privacy gevoelige 

gegevens van leden zullen een geheimhoudingsverklaring dienen te ondertekenen. De 

vrijwilligers die dit zeker betreffen zijn : bestuursleden – leden administrateur- 

wedstrijdsecretaris – trainers – ploegleiders.  

 

VOG  
Vrijwilligers waarvoor het bestuur het nodig acht een VOG beschikbaar te krijgen zullen daartoe 

gevraagd worden deze aan te leveren / op te vragen. Dit verzoek van het bestuur is dwingend: 

geen VOG dan  geen inzet in de beoogde vrijwilligers taak. Aangezien verenigingen kosteloos een 

VOG aan kunnen (laten) vragen zal dit ook altijd met de penningmeester besproken moeten 

worden. 

 

Contributies 
De contributies zijn bij de fusie vastgesteld en zijn grotendeels onveranderd gebleven ten 

opzichte van 2019. De inning van de contributies zal voor alle leden dienen plaats te vinden 

middels een bank machtiging. Bij storneren van een geïnd bedrag dient uiteindelijk voor 30 april 

van het kalenderjaar alsnog betaald te zijn, tenzij er een persoonlijke afspraak met de 

penningmeester van de club gemaakt is. Nieuwe leden zullen eenmalig €3.50 administratie 

kosten gaan betalen. Opzeggen van lidmaatschap dient plaatst te vinden voor 1 november van 

het kalenderjaar.  Bij latere afmelding is contributie voor het volgende jaar verschuldigd. Het 

mag duidelijk zijn dat tussentijdse verhogingen aan afdracht aan de nationale bonden 

doorberekend gaan worden in de contributies van het komende jaar. 

 

Met betaling van de contributie is een lid tevens lid van de NTFU of de KNWU, al naar gelang bij 

de aanmelding aangegeven is (Toer- of wedstrijdrijder).  Bij de start van de vereniging (1-1-

2020) blijft ieder lid van nationale unie waar hij tot die datum ook lid van was.  

 

Trainers en trainingen 
Voor alle categorieën van de wedstrijdsport zijn trainingen belangrijk. WSV de Peddelaars zal 

dan ook alleen trainers aan het werk laten die minimaal het certificaat WT1 hebben (of hiervoor 

in opleiding zijn)  

 

Toer Sport 

TC de Peddelaars heeft in de afgelopen jaren met succesvolle evenementen goede naam 

gemaakt. Dat willen we (minimaal) continueren. Dat zal geen gemakkelijk klus zijn.  

Voor de evenementen Ronde van Drenthe toertocht, Peddelaarstoer, Roodtoer en de 

Oliebollentocht zijn veel vrijwilligers nodig op dit goed te laten verlopen. Deze inzet is nodig, de 

leden dienen dit te beseffen. De organisatie van een aantal tochten is de basis voor een Toerclub 

en dus ook voor de gecombineerde vereniging van wedstrijd- en toerclub. 
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Zoals eerder al genoemd zijn er bij jeugdrenners in de wedstrijdsport altijd een aantal die het 

niveau niet aan kunnen of die angstig zijn in de wedstrijdsport. Voor deze jeugdige rijders zal 

een plek binnen WSV dienen te zijn. 

 

Wedstrijd sport   

Jeugd 
De wielervereniging WSV de Peddelaars heeft zichzelf als doel gesteld een vereniging te zijn, 

gericht op de breedtesport! Dat houdt in dat het belangrijk is dat we voldoende instroom hebben 

bij de jeugd (categorie 1 tot en met 7, dat zijn de wielrenners van 8 tot 14 jaar). 

Bij het trainen van deze categorie dient de nadruk op PLEZIER  te liggen. 

Door op een racefiets of veldfiets te rijden kan de sporter kennis maken met facetten van de 

wielersport. Het is een prioriteit dat deze kinderen zonder druk van trainers en ouders op de 

fiets zitten. 

Vanaf categorie 3 (10-jarigen) dienen ook gerichte trainingen plaats te vinden, denk hierbij aan 

sturen en  bochten rijden. Respect voor anderen zal een onderdeel zijn van de opleiding. 

Vanaf een jaar of 12 (cat. 5) zal de kennis over het wielrennen uitgebreid worden  met 

basisoefeningen zoals sprinten en in  groepjes rijden. 

Belangrijk in de gehele jeugdperiode is dat de wielrenner getraind wordt om basisvaardigheden 

te leren. Uitslagen zijn ondergeschikt aan het leren van vaardigheden. 

De record wedstrijden blijven bestaan. Deze wedstrijden dienen als plezierig en leuk ervaren te 

worden en men koppelt hier meteen een leuke dag aan vast. Gezelligheid staat voorop!! 

 

Nieuwelingen en junioren 
Na de jeugdcategorie 7 maakt een renner de overstap naar de nieuwelingen. Vanaf deze 

categorie geldt dat de  renner begint aan zijn wielerloopbaan.  

Vanaf de categorie nieuwelingen dienen we te registreren  wat een renner kan. De 

ontwikkelingen en prestaties zullen door de trainer(s) en ploegleider(s) vastgelegd worden en 

zullen één of enkele keren per jaar besproken worden met de renners.  

 

Training 
De trainers dienen zich bewust te zijn dat ook hier de nadruk op plezier  ligt,  toch zal ook hier 

het ontwikkelen van fysieke eigenschappen aandacht moeten krijgen. 

De renners dienen zich bewust te worden dat ze een taak uitvoeren tijdens training en 

wedstrijden. 

Trainingsomvang wordt vergroot en de sporter wordt duidelijk gemaakt dat duurtrainingen een 

belangrijke basis zijn voor de toekomst. 

Eens per week zal er een gezamenlijke training plaatsvinden onder begeleiding van een 

geschoolde wielertrainer. Deze trainingen hebben als doel om zowel de fysieke eigenschappen 

als de technische kant van het wielrennen te trainen. 

In deze leeftijdsgroep wordt ook een start gemaakt met mentaal begeleiden van een renner. 

Onderwerpen die hierbij aan bod dienen te komen zijn: Wat is afzien en wat is prestatiedruk?  

Hoe om te gaan met tegenslag?  
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De wielertrainer heeft hier een belangrijke taak aangezien er ook renners voor het eest kennis 

maken met de wielrensport vanaf de nieuwelingen cq junioren. Hij/zij  zal hier een persoonlijke 

differentiatie moeten  aanbrengen om iedereen op zijn eigen niveau te laten trainen. 

 

Naast de fysieke trainingen moet er ook de mogelijkheid geboden worden voor theoretische 

lessen over bijvoorbeeld: trainingsopbouw, voorbereiding op wedstrijden.  

 

Elite en Beloften 
Nadat de renner 18 jaar is kan hij de keuze maken om bij de belofte (tot 23 jaar) of bij de 

amateurs / sportklasse te gaan wielrennen. 

Hierbij wordt een duidelijke  onderscheid gemaakt om in te spelen op de wensen en 

mogelijkheden van de renner. 

 

Renners die fanatiek verder willen en het maximale willen presteren,  komen uit in de categorie 

beloften. Zij kunnen aangeven of ze in aanmerking willen komen om klassiekers te rijden of dat 

zij zich willen richten op de criteriums. Dit is een persoonlijke keuze van de renner. Voor een 

renner die incidenteel een klassieker mee wil rijden staat dit open in overleg met de trainer/ 

ploegleider.  

 

WSV de Peddelaars is een vereniging met ambities.  De renners die  aangeven in aanmerking te 

willen komen voor de klassiekers dienen zich te conformeren aan de regels die voorafgaand aan 

het seizoen worden opgesteld. WSV de Peddelaars wil deze groep renners ook goed faciliteren 

binnen haar mogelijkheden, daarom geldt heel duidelijk voor de renner dat vrijwillig niet 

vrijblijvend is.  Aangezien deze groep renners door externen als het vlaggenschip gezien wordt, 

is het eerder mogelijk om  separate geldstromen te vinden voor deze renners. Ondanks de 

ambities die WSV de Peddelaars voor deze groep renners heeft, zullen de financiële 

inspanningen voor deze groep niet ten koste gaan van de andere categorieën.  

 

Bij de elite/beloften wordt ervoor gezorgd dat er  vaste trainingsdagen en andere activiteiten 

worden georganiseerd. De trainingen zijn nu meer gericht op anaëroob vermogen en de 

anaërobe drempel. Ook krachttrainingen (wattage) zullen een belangrijke onderdeel zijn van de 

trainingen. De renner bevindt zich hier in de fase train to compete! (met oa: jaarcyclus – 

trainingsintensiteit – vaardigheden aanleren onder verschillende wedstrijd condities)  

Desgewenst kan de renner individueel begeleid worden waarbij de trainer deze renner volledig 

in kaart brengt. Ook wordt er kritisch gekeken naar het prestatieniveau en wordt er structureel 

contact gehouden met de renner in kwestie over een eventuele vervolgstap (LSE of Continental 

team).  De ontwikkelingen en prestaties dienen vastgelegd te worden door de trainer(s) en 

ploegleider(s).  

 

Dames 
Met deze categorie bedoelen we zowel  nieuwelingen meisjes, junioren dames en dames 

Deze worden binnen de vereniging geleid naar het (nieuwe) districtsteam waarbij ook 

begeleiders van de vereniging zich aan zullen verbinden. Dit team heeft als doestelling om zowel 

de clubcompetitie en topcompetitie te gaan rijden. Aangezien deze groep rensters veelal 

beperkter qua omvang is, is provinciale samenwerking hierbij voor WSV de Peddelaars een 

belangrijk punt van aandacht. 
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Amateurs en  Master 
Deze categorie bestaat uit renners, die liefhebbers zijn van fietsen en die ook nog wel een 

wedstrijd willen rijden. Deze categorie kan aansluiten bij trainingen van de nieuwelingen, 

junioren en Elite/beloften.  

Voor deze renners zullen inschrijfkosten van klassiekers worden vergoed. 

 

Buitenlandse wedstrijden 
Buitenlandse wedstrijden vormen een extra uitdaging voor renners. Binnen de regels van de 

KNWU zal WSV de Peddelaars hier medewerking aan verlenen tenzij deelname in conflict komt 

met de persoonlijke afspraken die met een renner gemaakt zijn,  zoals bv bij de Elite /belofte 

teamleden.  

 

Wedstrijden namens de Peddelaars 

De KNWU is leidend in de regelgeving voor deelname aan wedstrijden. Aangezien de KNWU de 

regels voor inschrijving en kosten bij aangaan van onze fusie nog niet duidelijk hebben en de 

financiële impact voor de leden en verenigingen nog onduidelijk is, stelt het bestuur zich op het 

standpunt dat door KNWU doorgevoerde kosten verhogingen van inschrijvingen niet mag leiden 

tot hoger kosten van de vereniging. Hierbij geldt ook een gespreksonderwerp uit de fusie 

gesprekken: degene die het meest consumeert, betaald het meest. Met andere  woorden: de 

kosten zullen door berekend worden aan de renners. 

 

Bij wedstrijden namens de Peddelaars worden wedstrijden bedoeld waarvoor  als ploeg wordt 

ingeschreven. Denk hier bijvoorbeeld aan: klassiekers, omlopen en meerdaagse wedstrijden. 

Namens de Peddelaars worden er alleen klassiekers en omlopen gereden binnen Nederland. 

Voor meerdaagse -en buitenlandse wedstrijden dient een duidelijke onderbouwing gemaakt te 

worden door de begeleider. Deze onderbouwing wordt ingediend bij het bestuur. De wedstrijd 

kan pas ingeschreven worden nadat er goedkeuring is vanuit het bestuur. 

Elke renner, die aan één van deze wedstrijden wil deelnemen, moet duidelijk kunnen laten zien 

dat deze tot een goed einde kan worden volbracht. Dit is te beoordelen door trainer/begeleider.  

 

 
Kleding 

WSV de Peddelaars kent een reglement ten aanzien van vervanging van kleding na valpartijen. 

Dit is een regeling die al jaren bij WRV de Peddelaars gold. Het WRV bestuur heeft deze regeling 

eind 2019 versobert. Het WSV  bestuur zal jaarlijks deze regeling beoordelen of bijstelling nodig 

is. Het geldende regelement staat gepubliceerd op de site en is als bijlage bij dit beleidsplan 

toegevoegd. 

 

Aanvraag licentie 
Voor alle leden geldt dat indien men wil deelnemen aan wedstrijden, vallend onder de auspiciën 

van de K.N.W.U., hiervoor een licentie dient te worden aangevraagd. Deze licentie wordt door de 

renner in kwestie zelf aangevraagd via www.knwu.nl/mijnknwu . 

http://www.knwu.nl/mijnknwu
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Voordat de renner de licentie kan aanvragen dient hij/zij eerst lid te zijn van WSV de Peddelaars. 

De secretaris zorgt voor de aanmelding v.w.b. het verenigingslidmaatschap. Na deze aanmelding 

krijgt de renner een inlogcode voor bovenstaande link. Met de inlogcode kan de renner zijn/haar 

licentie aanvragen via de persoonlijke site. De aanmeldingsprocedure staat op de KNWU-site 

vermeld. Hierbij geldt dat een lid zijn/haar contributie aan de vereniging voldoen dient te 

hebben. Indien de contributie niet voor 30 april april voldaan zijn, behoud de vereniging zich het 

recht voor om geen het startrecht in te trekken. 

Verlenging 
Het verlengen van de licentie is een jaarlijks terugkerend karakter. Binnen WSV de Peddelaars 

geldt dat iedere renner, die het eerst volgende jaar wil deelnemen aan wedstrijden voor WSV de 

Peddelaars, zijn/haar licentie dient te verlengen vóór 15 december. Dit is vastgelegd tijdens de 

algemene ledenvergadering 2013. Is de aanvraag te laat ingediend dan loopt de renner het risico 

om niet deel te kunnen nemen aan (inter-) nationale wedstrijden. 

 

Opzeggen (lidmaatschap én licentie) 
Wanneer een renner / rijder besluit om te willen stoppen met wielrennen bij WSV de Peddelaars 

dient dit verzoek van opzegging plaats te vinden vóór 1 november van het jaar. Dit is vastgelegd 

tijdens de algemene ledenvergadering 2013. Mocht de renner na deze datum zijn/haar 

lidmaatschap opzeggen dan zal de contributie van het volgende jaar volledig in rekening worden 

gebracht aan de afscheidnemende renner /rijder.  Eventuele kosten die de vereniging maakt 

voor het te laat opzeggen van het lidmaatschap door de renner worden tevens in rekening 

gebracht aan de renner. Bovenstaande geldt ook in geval van wijziging van wielrenvereniging.  

 

Contributie 

Voor alle wielrennende (wedstrijdtak) leden van WSV de Peddelaars geldt een  contributie per 

jaar zoals in het contributie overzicht  is aangegeven . Een  renner kan aangeven om de 

contributie in  termijnen te willen voldoen. Eén en ander  zal in overleg met de penningmeester 

geschieden. Mail adres van de penningmeester : penningmeester@wsvdepeddelaars.nl  

 

In de contributie voor licentie houders  is opgenomen; de verplichte afname van 5 loten voor de 

“Grote clubactie”. Dit is opgenomen in de besluitvorming tijdens de algemene ledenvergadering 

2013. Als renner ben je vrij om deze te verkopen of zelf te behouden. Door verkoop van de loten 

wordt de contributie voor de renner positief beïnvloed. De renner verdient immers € 15 terug.   

 

 

 

 

 

Dit beleidsplan is  voorgelegd aan de leden bij de ALV die gehouden is op 22 september 2020 en 

daarbij goedgekeurd door de leden. 
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