
Paaschberg 

“Op koers” 



Visie 

• De Paaschberg is een fietsvereniging voor jong 
en oud voor zowel de recreatieve renner als – 
de sportieve en wedstrijdfietser. We richten 
ons op leden van 8 – 88 jaar.  

 

 

 



SWOT 

- Binnen De Paaschberg zijn er duidelijk twee groepen, “jong” en oud 
(vutters). De sociale cohesie binnen de vutters is  groter dan bij de 
jongeren. Er is een kleine groep die bereid is om veel te doen.  

- Het ledenaantal (171 : 2014) is de afgelopen jaren licht (2 a 3 per 
jaar) gestegen.  

- Van de leden is 6% vrouw.  
- De gemiddelde leeftijd is 56 jaar. 
- Het aantal vrijwilligers bedraagt gemiddeld 60 mensen. 
- Er zijn veel activiteiten die trouw worden bezocht, er zijn echter 

weinig nieuwe activiteiten. 
- De Paaschberg is vooral intern gericht, we zijn erg op onszelf. 

Participeren weinig in andere (sociale) verbanden en zoeken 
nauwelijks de publiciteit.  

- De structuur van de organisatie is goed en stabiel.  
 
 



SWOT 

- Er is een divers aanbod aan trainingsactiviteiten, voor zowel 
atb-ers als wegfietser, er zijn zes onderscheidende 
trainingsactiviteiten. 

- Het aantal deelnemers per groep / training bedraagt 
gemiddeld 10. 

- We ondernemen geen gerichte acties om leden te werven,  
 

6% vrouw:  
- Nieuwe activiteiten 
- Jeugd  
- Vrouwen 
- Groot aantal senioren 

 
 



Jaarverslag 2018 

- Ingezet jeugdbeleid is succesvol, we hebben momenteel 23 
jeugdleden. De leeftijd van de jeugdleden bedraagt gemiddeld 13 
jaar. 

- Aantal vutters is gestaag gestegen. Vutters is een hechte groep.   
- Met trots vermelden we dat er 19 dames lid zijn van de vereniging.  
- De afgelopen 3 jaar is buitenlandse trainingsweekend een succes. 

Vooral ook in de ontmoeting van jong en oud.  
- Het aantal leden stijgt nog steeds gestaag, momenteel 202 leden. 
- Het aantal leden met een wedstrijdlicentie bedraagt momenteel 18.  
- Een lang vervulde wens is in vervulling gegaan. We hebben met de 

ijsbaan een gezamenlijke accommodatie.  
- Er is voor de atb-ers en crossers een vaste trainingsbaan. 
  
 


