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1 Verenigingsprofiel 

Wielersport Texel bestaat sinds 1 januari 2011. De vereniging is ontstaan uit een fusie tussen 
Wielervereniging Texel, Toerclub Taxi 312000 en de Vrije Rijders, een groep mountainbikers die min 
of meer georganiseerd reden. De drie partijen zagen het belang van één grote vereniging met een 
breed draagvlak en al snel stonden alle neuzen dezelfde kant uit. De club telt op dit moment 
(januari 2012) 272 leden en organiseert regelmatig uiteenlopende wielerevenementen. 

De vereniging is actief op meerdere fronten. Vanaf het voorjaar zijn er bijna wekelijks wedstrijden op 
het wielerparcours voor junioren en senioren. Meerdere keren per week wordt in groepsverband 
(ingedeeld naar snelheid) op de weg gefietst.  

De vereniging richt zich in hoofdzaak op de breedtesport: het doel is om zoveel mogelijk mensen 
actief op de fiets te krijgen, waarbij het plezier de boventoon voert. Om de drempel voor 
geïnteresseerde leden zo laag mogelijk te maken heeft het interim-bestuur er bij de opzet van de 
vereniging voor gekozen het contributiebedrag zo laag mogelijk te houden. Bij het bepalen van de 
contributie is uitgegaan van minimaal 200 leden. 

Het specifiek richten op de breedtesport betekent niet dat talent verloren zou gaan bij Wielersport 
Texel. Om hier invulling aan te geven wordt in maart 2012 in samenwerking met de NTFU (één van de 
sportbonden waarbij Wielersport Texel is aangesloten) een opleiding verzorgd van een aantal 
jeugdbegeleiders. De bedoeling hierbij is dat een aantal ouders/begeleiders als jeugdbegeleider 
worden opgeleid en op de achtergrond trainingstechnisch worden ondersteund door een drietal 
gekwalificeerde trainers. Naast de jeugdleden kunnen ook beginnende seniorenleden van deze 
trainingsfaciliteiten gebruik maken. De vereniging denkt hiermee voldoende mogelijkheden te kunnen 
bieden voor zowel jeugd- als seniorenleden om zich verder te ontwikkelen.  

De belangen van de verschillende bloedgroepen binnen de vereniging worden behartigd door 
commissies. De voorzitters van de verschillende commissies maakt deel uit van het bestuur van de 
vereniging. 

De bestuurssamenstelling ziet er als volgt uit: 

Dagelijks bestuur: 

Leo Timmers (voorzitter) 

Jan Nico van der Ploeg (secretaris) 

Dirk Vinke (penningmeester) 

Vertegenwoordigers commissies: 

Jeugdcommissie: Eric Boogaard 
Toercommissie: Albert Hoven 
Facilitair: Henry van Maldegem 
Wedstrijdcommissie: Niels Kossen 
 

  

mailto:ltimmers@planet.nl
mailto:jnvdploeg@planet.nl
mailto:wielersporttexel@texel.com
mailto:eric.boogaard@orange.nl
mailto:hovenalbert@hotmail.com
mailto:h.vanmaldegem@abtexel.nl
mailto:nielskossen@texel.com
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2 Commissieactiviteiten: 
 
De aandachtsgebieden van de verschillende commissies zijn als volgt: 

Jeugdcommissie:  
De afgelopen jaren is het aantal jeugdleden fors toegenomen. Niet alleen jeugdige mountainbikers 
meldden zich aan, maar ook voor het racefietsen bestaat een groeiende belangstelling. Jeugd vanaf 8 
jaar kan deelnemen aan de mountainbiketrainingen en wedstrijden. Van september tot en met maart 
worden trainingen in het bos georganiseerd op zaterdagmiddag, vanaf 14.00 uur. Kinderen van 10 
jaar en ouder kunnen meedoen met onze wieleractiviteiten. Het wielerseizoen duurt van april tot en 
met augustus. De trainingen op het wielerparcours zijn op zaterdag om 13.00 uur. Bijna wekelijks zijn 
er wedstrijden op dinsdagavond. Een overzicht van alle trainingen en wedstrijden wordt op de website 
van de vereniging vermeld. 

De vereniging heeft samen met Bets fietsen een vijftal jeugdracefietsen aangeschaft welke gehuurd 
kunnen worden door jeugdleden die willen deelnemen aan de wegwedstrijden. Om te voorkomen dat 
ouders direct in een racefiets moeten investeren, kan de fiets voor één seizoen gehuurd worden. 

Toercommissie:  
De toercommissie organiseert uiteenlopende wielerevenementen voor de eigen leden en voor een 
groot publiek. Zowel wegevenementen als mountainbiketochten staan op het programma. 
Voorbeelden van de publieksevenementen zijn de drie veldtoertochten op Texel, de Ladies Ride, 
Super Sunday en de avond fietsdriedaagse. Voor de eigen leden worden verschillende tochten 
georganiseerd op het Eiland en aan de vaste wal. 

Facilitair:  
De facilitaire commissie zorgt ervoor dat alle evenementen en wedstrijden gefaciliteerd worden. Zij is 
verantwoordelijk voor baanonderhoud, het uitzetten van parkoersen voor wedstrijden en toertochten 
en het verlenen van hand- en spandiensten bij activiteiten van de vereniging. 

Wedstrijdcommissie:  

De wedstrijdcommissie richt zich op de onderlinge competitie op het wielerparcours. In het voorjaar en 

de zomer worden bijna wekelijks criteria en tijdritten verreden die meetellen voor het algemeen 

klassement. In het najaar en de winter organiseert de wedstrijdcommissie een aantal veld/ATB 

wedstrijden die meetellen voor de onderlinge wintercompetitie. De commissie is tevens 

verantwoordelijk voor de organisatie van een aantal evenementen waaronder de Beach Challenge 

Wielercomité Texel:  
Onder de wedstrijdcommissie ressorteert ook Wielercomité Texel. Dit orgaan, dat ooit deel uitmaakte 
van Wielervereniging Texel, is de grote animator van het NK Tijdrijden voor niet-licentiehouders dat op 
de eerste zaterdag van september wordt verreden. Daarnaast organiseert het comité vanaf 2008 
jaarlijks in de maand juli of augustus de Texel Triatlon.  
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3 Communicatie  

De communicatie binnen de commissies en de vereniging wordt gewaarborgd door een vastgestelde 
agendaopzet van de vergaderingen. De verschillende commissie vergaderen maandelijks in de laatste 
week van de maand. Het hoofdbestuur (dagelijks bestuur en commissievoorzitters) vergaderen 
maandelijks in de eerste week van de maand. Één of twee keer per jaar wordt een vergadering belegt 
waarbij alle commissieleden worden uitgenodigd om samen met het hoofdbestuur de voorbije periode 
te evalueren en de lijnen uit te zetten voor de toekomst. De leden van de vereniging worden twee keer 
per jaar uitgenodigd voor een leden vergadering. In het najaar (oktober) wordt ingegaan op het 
voorbije zomerseizoen en voorliggende winterseizoen. In de voorjaarsvergadering (maart), worden 
naast de bespreking van de seizoensactiviteiten de jaarverslagen van de secretaris en de 
penningmeester besproken. Tijdens de voorjaarsvergadering wordt daarnaast de contributie voor het 
lopende verenigingsjaar vastgesteld.  

Een belangrijk medium voor de communicatie met de leden is de verenigingswebsite. Op de website 
worden de leden (en andere belangstellenden) geïnformeerd over: 

 De activiteitenagenda van de vereniging 

 Wedstrijd- uitslagen en verslagen 

 Nieuws betreffende wedstrijden en evenementen. 

 Inschrijfmogelijkheden voor wedstrijden en evenementen. 
 
Alle persoonlijke communicatie met de leden van de vereniging vindt plaats doormiddel van 
gepersonaliseerde e-mail.  
 

4 Financiën 

Bij het samenvoegen van de drie afzonderlijke verenigingen is getracht een begroting te maken van 
de te verwachten kosten en baten. Het was op dat moment moeilijk om inzicht te verkrijgen in de drie 
verschillende exploitaties. Een onzekere factor hierbij was ook of het geraamde aantal van 200 leden 
wel realistisch was. Uitgaande van de op dat moment bekende financiële gegevens is een zo laag 
mogelijke contributie vastgesteld. Dit om de drempel voor geïnteresseerde leden zo laag mogelijk te 
maken. 
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5 Toekomstvisie commissies 

Om het toekomstige beleid van de vereniging zo veel als mogelijk af te stemmen op de wensen van 
de leden, is er voor gekozen om iedere commissie een eigen toekomstvisie te laten schrijven. In dit 
hoofdstuk is per commissie aangegeven welke doelen er zijn gesteld en waar de komende jaren de 
meeste aandacht aan zal worden besteed. Door deze individuele werkwijze zal de lay-out per 
commissie verschillend zijn. Daarnaast kan het voorkomen dat commissies gelijke 
punten/aandachtsgebieden aangeven. Het bestuur heeft gemeend het individuele karakter per 
commissie zoveel mogelijk intact te laten. 

 Jeugdcommissie:  

De jeugdcommissie van Wielersport Texel heeft als doel de jeugd, van acht tot achttien jaar oud, 
kennis te laten maken met en plezier te laten beleven aan het wielrennen en mountainbiken. Plezier 
en het met elkaar sportief bezig zijn staan voorop, maar het streven is ook om ambitieuze leden de 
kans te bieden serieus en gericht te trainen. 
 
a. Nieuwe leden 
 
a.1 Mountainbiken 
Eén van de belangrijkste taken van de jeugdcommissie is het werven van nieuwe leden. De laatste 
jaren wordt het mountainbiken steeds populairder, en het is dan ook belangrijk om het voor de grote 
aanwas van geïnteresseerden makkelijk te maken ook echt op de fiets te klimmen. Dit willen wij 
bereiken door in het bijzonder de jongste jeugd, tot twaalf jaar, een uitgebreid trainingsprogramma met 
aparte groepen voor de verschillende niveaus aan te bieden. Sportieve prestaties zijn in deze eerste 
jaren van ondergeschikt belang. De nadruk ligt op het beleven van plezier in het fietsen, het samen 
met de sport bezig zijn en het stap voor stap aanleren van een goede techniek. De bedoeling is dat 
alle trainers een trainingscursus volgen en dus toereikende kennis hebben hoe ze de trainingen 
moeten aanpakken. 
 
a.2 Wielrennen 
Aangezien Wielersport Texel vanuit veiligheidsoverwegingen alleen jeugdleden die ouder zijn dan tien 
jaar aan het wielrennen mee laat doen, beginnen de meeste nieuwe leden op de mountainbike. De 
afgelopen jaren constateerden wij dat vele van hen na hun tiende niet naast het mountainbiken ook op 
de racefiets stappen. Eén van de doelen van de jeugdcommissie is om meer jonge mountainbikers 
ook kennis te laten maken met het racefietsen. Om dit te bereiken hebben wij in samenwerking met 
Bets Fietsen een aantal fietsen in beheer die voor een zeer aantrekkelijke prijs gehuurd kunnen 
worden, waardoor leden of aanstaande leden de kans hebben om zonder al te veel geld uit te geven, 
te proeven van het wielrennen. Net als bij het mountainbiken willen wij als jeugdcommissie duidelijk 
maken dat in de eerste jaren het plezier, het sociale aspect, de veiligheid en het aanleren van de 
benodigde techniek door gediplomeerde trainers centraal staan.  
 
a.3 Clinics 
De afgelopen twee jaar heeft Wielersport Texel tijdens Texel Culinair al een clinic gegeven om 
jongeren enthousiast te maken voor het mountainbiken. De jeugdcommissie streeft ernaar vaker van 
dit soort clinics te organiseren, zowel op de mountainbike als op de racefiets. Hierbij kan gekeken 
worden naar samenwerking met andere organisaties, zoals tijdens de sportmarkt die enkele jaren 
geleden in Sporthal Ons Genoegen werd gehouden, al het geval was. 
 
b. Oudere jeugd 
 
b.1 Uitdaging 
Als de jongeren ouder worden is het belangrijk om ze gemotiveerd te houden. De jeugdcommissie wil 
dit bereiken door een trainingsprogramma aan te bieden waarin de leden uitgedaagd blijven worden 
om hun grenzen te verleggen. Wij willen de jeugdleden stimuleren deel te nemen aan de door de club 
georganiseerde wedstrijden om zo op een leuke manier de krachten met elkaar te meten. Wij vinden 
het wel belangrijk dat de drempel om mee te kunnen doen laag blijft liggen, en dat dus ook degenen 
die minder hard willen of kunnen fietsen met plezier deel kunnen nemen aan de trainingen. De 
jeugdcommissie wil duidelijk maken dat plezier hebben in het fietsen en het samen bezig zijn ook in 
deze periode nog altijd het belangrijkst zijn 
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b.2 Sportieve ambities 
Daartegenover staat dat wij de leden die nog een stap verder willen maken niet willen laten 
wegkwijnen, maar juist stimuleren in hun ambities. Dit willen wij bereiken door met deze groep nog 
gerichter te gaan trainen, en daarnaast ook kennis laten opdoen over verschillende 
trainingsmethoden, voedingspatronen en wedstrijdvoorbereidingen. Afgelopen seizoen hebben wij hier 
al een begin mee gemaakt door enkele trainingen te laten leiden door coach Ferdinand Mulder. Ook 
hebben wij in de winterperiode met een groep mountainbikers telkens meegedaan aan de Noord-
Hollandse mountainbikecompetitie RaboTop Noord-Holland. Aangezien het niveau in deze 
wedstrijden wat hoger ligt dan in de clubwedstrijden op Texel, bleek dit goed uit te pakken voor de 
ontwikkeling van de deelnemers, en de jeugdcommissie wil dit soort uitstapjes naar overkantse 
wedstrijden dan ook blijven maken. Degene die dan nog een stap verder willen maken en in de 
nationale wedstrijden van start willen gaan, zullen een wedstrijdlicentie moeten aanvragen bij de 
KNWU. Aangezien Wielersport Texel niet is aangesloten bij de KNWU, is dat via onze vereniging niet 
mogelijk, maar de jeugdcommissie wil degenen die voor het eerst een licentie aanvragen wel 
voldoende informatie verschaffen over het 'hoe en wat' van de licentieaanvraag. 
 
b.3 Activiteiten 
Om de jeugdleden, en dan met name de wat ouderen, tot een hechte groep te maken, willen wij als 
jeugdcommissie verschillende activiteiten buiten de reguliere trainingen en wedstrijden om 
organiseren. Hierbij denken wij aan: 
 

 Eendaagse uitstapjes met de fiets naar bijvoorbeeld het MTB-parcours van Schoorl en de 
overdekte wielerbaan in Alkmaar 

 Een jaarlijks trainingskamp van enkele dagen naar bij voorkeur een heuvelachtige omgeving 
als Zuid-Limburg 

 Het met elkaar bezoeken van wielerevenementen in Nederland zoals de start van de Tour de 
France of het WK Baanwielrennen 

 Het gezamenlijk (en in samenwerking met de toercommissie) deelnemen aan enkele 
toertochten 

 Uitwisselingen met andere wielerverenigingen, zoals we de afgelopen jaren al enkele malen 
met de jeugd van HRTC Hoorn hebben gedaan. 
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Toercommissie:  

Het doel van de toercommissie is om op Texel zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, kennis te 
laten maken met en plezier te laten beleven aan het fietsen in de ruimste zin van het woord. Daarbij 
staat het recreatieve karakter voorop, met in acht neming van de individuele kwaliteiten en 
mogelijkheden van de verschillende deelnemers. 
De toercommissie wil dit bereiken door het actief benaderen van geïnteresseerden en door middel van 
het organiseren van activiteiten voor een breed publiek.  
De toercommissie ontwikkelt een activiteitenaanbod waarbinnen zowel jong als oud aan hun trekken 
kunnen komen. Daarbij zal het recreatieve karakter voorop komen te staan. Dat betekent niet dat er 
binnen de kaders van het recreatieve niet gepresteerd kan of mag worden. Mensen willen zich toch 
dikwijls graag met anderen meten en/of hun eigen mogelijkheden en grenzen ontdekken. Die 
mogelijkheden moeten er zijn en de toercommissie dient daarin een voorwaardenscheppende rol te 
spelen.  
 
De volgende onderdelen zullen een vaste plek hebben/krijgen: 
 

 Organiseren van trainingsavonden waar rekening gehouden wordt met de mogelijkheden en 
wensen van de betrokkenen 

 Opleiden van trainers-begeleiders 

 Organiseren van toertochten, met eens per jaar een “supertoertocht” 

 Organiseren van de fiets 3 daagse in combinatie met een ATB-driedaagse 

 Organiseren van de ATB ladies-ride 

 Organiseren van de ATB “super Sunday” 

 Voeren van een actief PR-beleid door middel van publicaties op de website, nieuwsbrieven, 
gebruikmaking van de media 

 In samenwerking met andere betrokkenen komen tot een uitgebreid(er) ATB route op Texel 

 Er voor zorgen dat de vereniging laagdrempelig toegankelijk is en blijft voor een breed publiek 
 
Om de doelstelling van de toercommissie te kunnen verwezenlijken zal daar waar mogelijk 
samengewerkt worden met andere instanties en/of verenigingen.  
 
Daarbij wordt gedacht aan: 
 

 Participeren in de jeugdsportpasactiviteiten (voor oudste basisschoolleerlingen) 

 Samenwerken met “ overkantse verenigingen” (bijv. bij toertochten, ladies-ride) 

 Samenwerking met SWOT Texel (fietsen voor senioren, duo-fietsen) 

 Samenwerking met Sportservice Texel 

 Aanboren van nieuw doelgroepen (mensen met electrische fietsen, stuntfietsers/skatepark) 
 
In de doelstelling staat verwoord dat de toercommissie oud en jong kennis wil laten maken en plezier 
laten beleven in ruimste zin van het woord. Naast het kennis laten maken met en plezier beleven aan 
zal onze doelstelling zijn mensen lid te laten worden en te laten blijven van onze vereniging. Dit willen 
we bereiken door de mensen nauw te betrekken bij de activiteiten binnen de vereniging. 
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Wedstrijdcommissie:  
 
Het doel van de wedstrijdcommissie is om Wielerliefhebbers te stimuleren om wedstrijden te rijden. Er 
zal daarbij rekening worden gehouden met de verschillende niveaus jeugd (3 leeftijd klassen), 
senioren (A- en B-klasse)). 
 
De wedstrijdcommissie wil voor de aankomende vijf jaar het volgende programma aanbieden: 
 

 Zomercompetitie op het Wielerparcours te Den Burg 

 Tijdritcompetitie (5-wedstrijden) 

 Clubkampioenschap (de hoge berg klassieker) 
 Texel triatlon (wielercomité) 

 NK tijdrijden vrije renners  (wielercomité) 

 Een dorpenronde (ronde van Oosterend) 

 Mountainbike competitie (wintercompetitie) 

 Beach Challenge (Strandrace) 

 Rabo top ATB wedstrijd 

 Enduro (2-uurs race voor teams MTB) 
 

Verder zal prioriteit worden gegeven aan het begeleiden van jeugdleden bij het rijden van wedstrijden.  
Er zal gezocht worden naar samenwerking met collega verenigingen. De gedachten gaan daarbij uit 
naar o.a. uitwisselingsprogramma’s. 
 
De uitdagingen voor de wedstrijdcommissie zijn:  
 

 Wedstrijden laagdrempelig maken, zodat meer wielerliefhebbers worden bereikt/gestimuleerd.  

 Bestaande rijders/leden gemotiveerd houden.  
 
Mogelijk nieuwe evenementen: 
 

 Texelse wielerklassieker, de ronde van Texel?? 
 
 
Facilitair:  
 
De activiteiten van commissie facilitair zullen voor het grootste gedeelte in opdracht plaatsvinden van 
de overige commissies. Daarnaast stelt de commissie facilitair zich ten doel om op Texel in de 
breedste zin van het woord voldoende faciliteiten te bieden voor de uitoefening van de wielersport. 
Op dit moment wordt veel aandacht besteed aan: 
 

 Ontwerpen en beschikbaar stellen clubkleding. Aan het ontwerp wordt op dit moment (januari 
2012) gewerkt. De verwachting is de kleding voor het wegseizoen 2012 aan te kunnen bieden. 

 Een aantrekkelijke ATB-route op Texel van circa 100 kilometer lengte. De verwachting is om 
dit in 2012 gerealiseerd te krijgen.  

 De opleiding van voldoende jeugdbegeleiders die de jeugdleden op verantwoorde wijze de 
fijne kneepjes bijbrengt zowel op de ATB als op de racefiets. De eerste opleidingen staan 
gepland in maart en april 2012. 
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Financieel 
 
Het financiële beleid van de vereniging is er op gericht om, ondanks alle investeringen in faciliteiten, 
de drempel om lid te kunnen worden van de vereniging zo laag mogelijk te houden. De wens daarbij is 
om de jaarcontributie van het seniorenlidmaatschap voor de komende vijf jaar onder de 50 Euro aan 
te kunnen bieden. Het is daarbij van groot belang te zorgen voor voldoende leden, sponsoring en 
renderende evenementen. Na een eerste blik op het resultaat over 2011 zijn we als bestuur hoopvol 
gestemd over het welslagen van deze opzet. 
 
Investeringen  
Voor 2012 staan een aantal investeringen gepland. Allereerst zal de uitbreiding van de ATB route de 
nodige kosten met zich meebrengen. Er wordt op dit moment contact gezocht met een vereniging in 
het oosten van het land, die recent een lange route hebben aangelegd, om te inventariseren met 
welke kosten we rekening moeten houden. Daarnaast zal de opleiding voor de jeugdbegeleiders een 
investering vergen van circa € 2.000,-. Tot slot willen we als vereniging bij de presentatie van de 
clubkleding alle leden een beperkt kledingpakket aanbieden. Dit om iedereen in de gelegenheid te 
stellen van de uniforme outfit gebruik te maken 
 
Terugtredende overheid 
Waar we echter ernstig rekening mee dienen te houden is het vanuit de gemeente Texel beperken 
van de exploitatiesubsidie. Met ingang van 2012 wordt de toegekende subsidie alleen bepaald door 
het aantal verenigingsleden. Tot 2012 was de toegekende subsidie voor een deel opgebouwd op 
basis van de personeelskosten, het aantal leden en 70% van de huurkosten van particuliere 
trainingsfaciliteiten. De verwachten is dat we de eerstkomende jaren de subsidie telkens 10% 
verminderd zal worden totdat het bedrag van uitkomt op het raambedrag maal het aantal leden. Het 
raambedrag is niet bekend en wordt jaarlijks medio november vastgesteld.  
 
Voor onze vereniging kan dit grote gevolgen hebben. Voor de triatleten binnen de vereniging worden 
wekelijks op zondagmorgen zwemtrainingen georganiseerd. In de zomermaanden is zwembad 
“Molenkoogh” de locatie van de trainingen. In de wintermaanden wordt uitgeweken naar het overdekte 
zwembad “Calluna”. Dit commerciële bad brengt per trainingsuur € 107,50 in rekening. Het bad wordt 
per jaar 35 keer gebruikt door gemiddeld 10 sporters. Bij volledige afschaffing van de huursubsidie, 
zal het contributiebedrag daarvoor fors verhoogd moeten worden. 
 
Groei mogelijkheden 
Er is na dit negatieve nieuws ook positief nieuws te melden. Er is nog ruimte voor groei met betrekking 
tot de door de vereniging georganiseerde evenementen zoals Super Sunday en de veldtoertochten. 
Voor Super Sunday is het aantal deelnemers voor 2012 al verhoogd naar 400. Deze uitbreiding zal 
een positief effect hebben op de exploitatie van de vereniging. 
 
Sponsors. 
Naast de nodige sympathisanten die op ad-hoc basis bijzondere evenementen steunen, heeft de 

vereniging ook een aantal sponsors die door middel van een jaarlijks vastgesteld bedrag de 

vereniging steunen. Als tegenprestatie wordt het bedrijf op de website of op een bord langs het 

wielerparkoers genoemd. Daarnaast hebben twee gerenommeerde bedrijven hun naam aan onze 

vereniging verbonden. Bedrijven die qua uitstraling passen bij onze ambities. Rab BV uit Oudeschild 

waarmee al jaren hecht wordt samengewerkt en die ook weer als sponsor op onze wielerkleding te 

zien zal zijn. Met Rabobank Noord-Holland noord is in 2012 een principeafspraak gemaakt welke in de 

komende periode verder zal worden uitgewerkt. 
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5 Tot slot 

Het eerste beleidsplan is hiermee afgerond. Alles overziend is het onvoorstelbaar dat wij pas een jaar 

geleden van start zijn gegaan. Natuurlijk borduren wij voort op de ervaring en kennis van 

de oorspronkelijke clubs die zijn opgegaan in Wielersport Texel. Maar met name een eerste jaar na 

zo'n doorstart moet er weer van alles worden opgepakt. Heel belangrijk daarbij is dat binnen de 

vereniging een eigen cultuur gaat ontstaan en wij zo snel mogelijk een bloedgroependiscussie achter 

ons laten. Door de enthousiaste en vakkundige inzet van heel veel leden in commissies, vrijwilligers, 

verkeersregelaars, trainers, begeleiders enz. zullen wij in staat zijn door te groeien naar een 

professionele vereniging waar je als Texelaar, die iets meer met fietsen heeft dan erop naar de 

supermarkt gaan, niet meer omheen kunt. 

 

 


