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Functieomschrijving Voorzitter
Doel
Het leiden en besturen van de vereniging en het algemeen bestuur.
Plaats in de vereniging
De voorzitter valt onder de algemene vergadering. Onder de voorzitter valt de P.R.
Functie-/taakinhoud
Coördineren en leiding geven;
o De voorzitter is in de eerste plaats coördinator en stemt de activiteiten binnen de
organisatie op elkaar af.
Inspireren;
o De voorzitter inspireert (zijn bestuursleden) en is op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen.
Samenwerken en delegeren;
o De voorzitter delegeert, draagt taken over en stimuleert samenwerking.
Bemiddelen;
o Verschillende partijen op één lijn krijgen.
Communiceren;
o De voorzitter communiceert met leden, vrijwilligers en externe actoren.
P.R. & Sponsoring (representatie);
o De voorzitter is verantwoordelijk voor de P.R.
o De voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar de leden en vrijwilligers van de
club en naar externe actoren.
Vergaderen;
o Het leiden van bestuursvergaderingen
o de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming.
Tijdsbesteding
• Wekelijks naar eigen inzicht;
• Formeel a.d.h.v. de jaarplanning
• Formeel 2 x per jaar vergaderen met de verenigingspenningmeester;
• Formeel 1 x jaarvergadering;
• Formeel diverse vergaderingen met bestuur en voorzitters.
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Functieomschrijving Secretaris
Doel
Zorgdragen voor het administratieve gedeelte van de vereniging, zoals het archief en de
vergaderingen.
Plaats in de vereniging
De secretaris valt onder de algemene vergadering. Onder de secretaris valt de leden en
vrijwilligersadministratie.
Functie-/taakinhoud
Het opzetten en bijhouden van het archief;
Eindverantwoordelijke van de leden- en vrijwilligersadministratie;
Het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter; de verslaglegging en
beantwoording van ingekomen post;
Het volgen en toepassen van de wet- en regelgeving.
Tijdsbesteding
• Wekelijks naar eigen inzicht;
• Formeel a.d.h.v. de jaarplanning;
• Formeel 2 x per jaar vergaderen met de verenigingspenningmeester;
• Informeel besprekingen met sponsors;
• Formeel 1 x jaarvergadering;
• Formeel diverse vergaderingen met de PR & Sponsorgroep.
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Functieomschrijving Penningmeester
Doel
Het voeren van het financieel beheer van de vereniging.
Plaats in de vereniging
De penningmeester valt onder de algemene vergadering. Onder de penningmeester valt de
kascontrolecommissie.
Functie-/taakinhoud
Eindverantwoordelijkheid kascontrolecommissie;
Het financiële beheer voeren;
o het doen van de boekhouding
o het opstellen van een financieel jaarverslag
o het bijhouden van een archief
o het afhandelen van de dagelijkse financiële zaken
Het jaarlijks opstellen van de begroting;
Het bewaken van de begroting;
Het werven van financiële middelen;
o subsidies
o fondsen
o donateurs
o sponsors
o contributies
o deelnemersbijdragen
o acties
Zorgdragen voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen;
Het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen;
Tijdsbesteding
• Wekelijks naar eigen inzicht;
• Formeel a.d.h.v. de jaarplanning;
• Formeel 2 x per jaar vergaderen met het bestuur;
• Informeel besprekingen met sponsors;
• Formeel 1 x jaarvergadering;
• Formeel 1 x per jaar per jaar alleen met de kascontrolecommissie
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TCG Ontwikkelplan (verenigingsontwikkelplan, kortweg VOP)
Naar aanleiding van dit VOP zal het bestuur haar beleid voor de komende jaren bijstellen.
Dit gebeurt dan in een VAP, waarbij de A voor activiteiten staat.

Waarom een TCG ontwikkelplan
Een Toerclub zou je kunnen vergelijken met een bedrijf. Een bedrijf maakt producten. De consument
koopt deze tegen een bepaalde prijs. Iemand die lid is van een toerclub betaalt contributie en mag
als tegenprestatie ook het een en ander van die toerclub verwachten. Dat geldt uiteraard eveneens
voor de sponsoren en eventueel adverteerders in ons clubblad.
Met andere woorden: een toerclub moet een product leveren. Dat product moet een hoge kwaliteit
hebben om concurrerend te zijn. Concurrerend ten opzichte van de naburige toerclubs, maar ook ten
opzichte van andersoortige sportverenigingen.
De kernvraag is: waarom meldt iemand zich aan bij Toerclub Grootebroek?
Wil hij/zij sporten vanwege het gezondheidsaspect of zoekt hij ontspanning, gezelligheid, is hij/zij op
zoek naar sociale contacten of wil hij/zij leren beter leren fietsen?
Waarschijnlijk verwacht eenieder iets terug te vinden van alle genoemde deelproducten, waarbij per
individu de accenten anders zullen liggen. Een aantal van de deelproducten is ter sprake gekomen in
de gehouden enquête.
In dit VOP staan communicatie, sociale omgang en het aanbieden van een aantrekkelijk toer aanbod
aan de leden centraal. Bij het centraal stellen genoemde punten wordt overigens niet beoogd, dat
andere aspecten - zoals gezelligheid, ontspanning e.d. - naar de achtergrond verdwijnen. Het hoogste
streven van elke toerclub - dus ook van TCG - blijft natuurlijk toerfietsplezier.
Het beleid van TCG is in dit plan, op hoofdlijnen, verwoord. Daardoor wordt voor iedereen duidelijk,
waar de vereniging voor staat en wat er van de leden wordt verwacht: hoe meer duidelijkheid, hoe
minder problemen.
Voorts kan dit VOP een belangrijk instrument zijn voor het verkrijgen van een ‘eigen gezicht', de
voorgestane visie op toerfietsen wordt langzaam maar zeker ‘eigen' en voor iedereen - zowel binnen
de vereniging als naar buiten toe - herkenbaar.
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Een aantal voordelen van een TCGontwikkelingsplan zijn o.a.:
· voor de korte termijn
- duidelijkheid naar de leden.
- een soepelere communicatie, zowel naar leden als derden.
- het voorkomen van remming van de individuele ontwikkeling in welke vorm dan ook.

· voor de middellange termijn
- een uniforme werkwijze van de commissies binnen TCG.
- verhoging van de kwaliteit van de toerkalender.
- het voorkomen van problemen door de bekendheid van de aanpak.

· voor de lange termijn
- een algemeen hogere tevredenheid bij de leden van TCG.
- een toerbeleid, dat kan worden getoetst aan de moderne toerfietsopvattingen.
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Doelstellingen
De vereniging stelt zich primair ten doel om voor eenieder een zo optimaal mogelijk fietsplezier te
creëren. Dit impliceert, dat alle toerfiets technische aspecten en nevenactiviteiten hier direct dan wel
indirect een bijdrage aan dienen te leveren.
We fietsen, omdat we dat leuk vinden. Als de lol er vanaf is, kunnen we beter overwegen om te
stoppen of om naar een andere vereniging of sport over te stappen.
Het creëren en het behouden van ‘Fietsplezier' als hoogste doel binnen de vereniging betekent
overigens niet dat alles, wat met fietsen te maken heeft, leuk en plezierig is. Het is bijvoorbeeld niet
leuk om vaak te fietsen bij ‘hondenweer'. Of om vaak te fietsen in een groep waar het tempo voor
jou te hoog is. Niettemin zijn dan het behoud van de sfeer in de groep en discipline elementen, die
uiteindelijk bijdragen aan het fietsplezier.
Het element plezier in het Toerfietsen zal dan ook als een rode draad door dit hele VOP lopen.

Toerclub Grootebroek stelt zich ten doel om een vereniging met een goede uitstraling te worden,
hetgeen kan worden bereikt middels:
A. het creëren van een groter ledenbestand door enerzijds het behoud van leden en anderzijds het
werven van nieuwe leden;
B. het realiseren van een gezellige vereniging met een enorme uitstraling naar buiten door enerzijds
de binding te versterken met leden en oud leden en het verbeteren van de communicatie naar leden
en anderzijds het realiseren vaneen ondeelbare vereniging;
C. het verhogen van het prestatieniveau van de individuele fietser door enerzijds een verbetering van
het technisch beleid en anderzijds het opbouwen van een - zo optimaal mogelijk - kwalitatief
technisch kader (gediplomeerde trainers binnen de vereniging);
D. het verhogen van het collectief prestatieniveau, zowel te realiseren binnen de B groep, de A groep
als een eventueel te creëren SNELLE groep
E. Maatschappelijke verantwoordelijkheid, dmv deelname door leden aan collecte Sport
Gehandicapten Sport. Duo fietsen i.s.m. Gezinspaviljoen in Bovenkarspel
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Aan deze doelstellingen ligt als een van de uitgangspunten ten grondslag, dat TCG in sportief opzicht
streeft naar:

Een uitgebalanceerde toerkalender en daarmee samenhangend het verbeteren van het prestatie
niveau, zowel individueel als collectief.
Dit impliceert, dat toegewerkt wordt naar een moment dat we structureel - op het niveau van het
trainers/coaching-potentieel - in staat zijn om daar in voldoende mate invulling aan te kunnen geven.
Het werven van nieuwe leden en het behouden van de leden is dan ook van belang. In deze zal met
name de het bestuur activiteiten ontwikkelen.
Bij dit bovenstaande horen natuurlijk elementen als gezelligheid en ontspanning. Het bestuur
ontwikkelt deze en draagt zorg, met stimulerende en actieve steun van de commissies, voor de
organisatie. Deze activiteiten kunnen gericht zijn op toerfietsen, dan wel op een geheel ander vlak.
Na het realiseren van een gezellige vereniging met een enorme uitstraling naar buiten gekoppeld aan
een groter ledenbestand en een verhoging van het prestatieniveau van de individuele leden, kan met
recht gesproken worden over een vereniging met een goede uitstraling.
Toerfietsreglement/huishoudelijk reglement.
Een toerfietsreglement lijkt misschien op het eerste gezicht kinderachtig. Het is echter niet meer dan
een aantal afspraken op papier waar ieder lid zich aan te houden heeft. Hierdoor weten we precies
wat we aan elkaar hebben en wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. Die duidelijkheid
brengt een hoop rust rondom datgene waar we ons echt mee bezig moeten houden, nl. met fietsen.
Hieronder volgen de afspraken met daarbij vermeld wat er gebeurt wanneer men zich daar niet aan
houdt.(bijlage)
Het huishoudelijk reglement behelst in grote lijnen hetzelfde doel. Het huishoudelijk reglement is
door Ton Groot onlangs aangepast en moet nog door het bestuur worden bekrachtigd.(bijlage)
Gedrag
Ieder lid dient zich behoorlijk te gedragen, zowel binnen als buiten onze clubactiviteiten. Dit is niet
alleen nodig in sociaal opzicht ten aanzien van anderen, maar het bepaalt ook het imago van de
vereniging. Gedraag je dus correct ten opzichte van de andere leden en de medeweggebruikers.
We hebben te maken met een sport op de openbare weg. Accepteer fouten van medefietsers en
maak ze naderhand bespreekbaar. Leg je neer bij beslissingen van anderen, die daar
verantwoordelijk voor zijn, zoals bestuur en commissies ook al lijken die beslissingen ‘verkeerd'.
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Verantwoordelijkheid naar anderen:
NTFU-gedragscode

 Houd je aan de verkeersregels
 Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
 Gebruik een fietsbel
 Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen
 Blijf beleefd tegen andere weggebruikers
 Rijd altijd op het aangegeven fietspad
 Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid
 Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars
 Gooi afval in een afvalbak
De toercommissie en het bestuur van de Toerclub Grootebroek vinden het belangrijk dat onze leden
een goedgekeurde helm dragen en zich houden aan de gedragscode Toerfietsen van de NTFU.
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Verenigingsactiviteitenplan TCG kortweg VAP
In rood wordt aangegeven welke activiteiten speerpunten zijn voor de komende twee
verenigingsjaren. Elk jaar wordt dit door het bestuur geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
De enquête onder de leden en een uitgevoerde SWOT-analyse liggen hieraan ten grondslag. Hoe
een en ander wordt aangepakt en uitgevoerd, leest u verder in dit plan.

Missie:
De vereniging stelt zich primair ten doel om voor eenieder een zo optimaal mogelijk fietsplezier te
creëren.

Visie:
Het creëren en het behouden van ‘Fietsplezier' is het hoogste doel binnen de vereniging. Het behoud
van de sfeer in de groep en discipline zijn elementen, die uiteindelijk bijdragen aan het fietsplezier.

Doelstellingen:
De vereniging stelt zich primair ten doel om voor eenieder een zo optimaal mogelijk fietsplezier te
creëren. Dit impliceert, dat alle toerfiets technische aspecten en nevenactiviteiten hier direct dan wel
indirect een bijdrage aan dienen te leveren.
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Strategisch plan:
Toerclub Grootebroek stelt zich ten doel om een vereniging met een goede uitstraling te worden,
hetgeen kan worden bereikt middels:
A. het creëren van een groter ledenbestand door enerzijds het behoud van leden en anderzijds het
werven van nieuwe leden;
B. het realiseren van een gezellige vereniging met een enorme uitstraling naar buiten door enerzijds
de binding te versterken met leden en oud leden en het verbeteren van de communicatie naar leden
en anderzijds het realiseren vaneen ondeelbare vereniging;
C. het verhogen van het prestatieniveau van de individuele fietser door enerzijds een verbetering van
het technisch beleid en anderzijds het opbouwen van een - zo optimaal mogelijk - kwalitatief
technisch kader (gediplomeerde trainers binnen de vereniging);
D. het verhogen van het collectief prestatieniveau, zowel te realiseren binnen de B groep, de A groep
als een eventueel te creëren SNELLE groep
E. blijven verbeteren van de communicatie. Zowel tussen bestuur en leden als tussen bestuur en
commissies.
F. inzicht in het beleid van de vereniging voor alle leden. Ook inspraak t.a.v. het beleid door jaarlijks
ledenraadpleging.
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