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TWC Nu en hoe verder? 
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TWC Gemert is opgericht in 1981 en heeft in de 
loop der jaren wisselende successen gekend.  
 
Van de historie en aantal leden is niets bewaard 
gebleven evenals de duur van lidmaatschappen, 
bestuursnamen etc.  
 
Een zoektocht is gestart en daarna wordt dan een 
archief opgezet. 
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Hoe staat de vereniging er voor ? 
 

1. Gezonde vereniging financieel 
2. Bloeiende en groeiende vereniging 
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       Ledenoverzicht 
 

2009  61   (1 dame) 
2011  49   (1 dame) 
2013  34   (geen dames) 
2014  57   (2 dames) 
2015               76   (6 dames) 
2016               ?????? 
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Hoe staat de vereniging er nu voor? 
 

1. Gezonde vereniging financieel 
2. Bloeiende en groeiende vereniging 
3. Gezellige vereniging, sociaal.  
4. Veel veranderd in afgelopen 2 jaar 
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Hoe zien we de vereniging over 4 jaar 
 
1. Verjonging (relatief) 
2. Eigen NTFU tocht (Gemert-Alde Biezen 220) 

3. Nieuwe activiteiten 
4. Groei aantal leden 
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Fietsers in Nederland 
Aantal actieve fietsers 815.000  4,8% 

77% weg 43% ATB 21% beide 
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Fietsers in Brabant 135.071  5,5% 
Fietsers in regio 23 

Aantal actieve fietsers 6.643 
61% weg 68% ATB 34% beide 
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Fietsers in kaart gebracht in 
Gemert 15.605 inwoners 

 
Aantal actieve fietsers +/- 300 

Aantal clubs 2 
Georganiseerd NTFU +/- 130 
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Hoe zien we de vereniging over 4 jaar 
 
1. Verjonging (relatief) 
2. Eigen NTFU tocht (Gemert-Alde Biezen 220 km) 

3. Nieuwe activiteiten 
4. Groei aantal leden, behoudt leden 
5. Faciliteren naar behoefte 
6. Uitbereiding commissies 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ngw.nl%2Fheraldrywiki%2Findex.php%3Ftitle%3DGemert-Bakel&ei=VuawVPu-L5PnavyLgNAM&psig=AFQjCNEMcw8faXGJt9xN9MatNKkl-KQVDg&ust=1420965844781938
http://www.ntfu.nl/default.aspx


Swot analyse 
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Sterkte 

Bedreigingen Kansen 

Zwakte 

Sfeervolle club 

Veel PR 

Plaatselijke bekendheid 

 

Oubollige uitstraling 

Erg traditioneel 

Weinig op papier 

Meningen leden 

 

Innoverend bezig zijn 

Groeien in aantal 

Samenwerking clubs 

 

 

Individuele inschrijf NTFU 

Veel concurrentie 
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Toekomst 

TWC GEMERT 

         Wibo de Jong 

Groei aantal vrijwilligers.  
Door in de loop van de komende jaren mensen cursussen aan te bieden zoals 

wegkapitein, besturen met een visie, trainers etc.  

Zorgen voor veilig fietsklimaat 
Om de leden regelmatig te blijven attenderen dat zij niet alleen op de weg 

fietsen/zijn, creëer je het respect voor andere weggebruikers. Dit doe je tijdens 

introducties/ledenvergaderingen etc.  

Groei aantal fietsers 
Het aantal leden zal groeien door een goede PR te voeren, zorgen voor een 

goede sfeer en dat de vereniging succesvol is. Dit in alle lagen zowel de 

jongeren, senioren, dames, heren als ouderen. 

Samenwerking.  
Met andere verenigingen in de gemeente het fietsen sterker te maken.  
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TWC Gemert gaat voor de 3 V’s 

 

Veiligheid 

Vriendelijkheid 

Vrolijkheid 
https://www.youtube.com/watch?v=Qspk5i

ECu70 
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Stelling 1 
De wielersport is de laatste jaren explosief  
gegroeid en het ledenaantal TWC zal blijven 
groeien.   
 
Welke activiteiten zou TWC  kunnen 
organiseren om de club interessant te maken 
voor hun leden. 
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Stelling 2 
De club TWC zijn de leden en is niet alleen 
het bestuur. Ook leden zijn verantwoordelijk voor 
de vereniging.  
 
Hoe kunnen wij de betrokkenheid van de 
leden naar de club vergroten zodat niet altijd 
dezelfde mensen zich opgeven als  
vrijwilliger. 
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Stelling 3 
TWC Gemert is een financieel gezonde club 
met behulp van oa sponsors en de ATB tocht. 
 
Hoe kunnen wij die gezonde financiële 
situatie behouden zonder sponsors en ATB. 
Wat kunnen wij nog meer doen waar we  
financiële middelen uit kunnen halen.  
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Sluiting ledenvergadering 

Wij wensen jullie een heel fijn fietsjaar 2016.  
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