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Besturen  
met een Visie
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Een 
heldere 

stip  
aan de 
horizon

E
erst nog even de theorie: 
in drie cursusavonden 
werden de deelnemende 
clubs en verenigingen 
afgelopen jaar klaarge-
stoomd voor de toekomst, 

onder de vlag van ‘Besturen met een 
Visie’. Onder begeleiding van een 
professionele trainer werd daar geza-
menlijk gepraat over dromen en doe-
len. En er werd gesproken over een 
aantal concrete vragen: Wat is onze 
stip op de horizon? Wat willen we 
binnen een aantal jaar bereiken met 
onze vereniging? Wie en wat hebben 
we daarvoor nodig? Welke concrete 
acties gaan we in gang zetten?
De Lochemse Wieler Club De Paasch-
berg is bij monde van voorzitter Ge-
rard Weernink alvast erg enthousiast 
over het project. ,,We zijn een nog vrij 
jong bestuur, qua zitting. Deze cursus 
kwam precies op het juiste moment. 
Onze vereniging heeft net als de hele 
samenleving te maken met vergrijzing. 
We hebben een gemiddelde leeftijd 
van 56 jaar. Zo hebben we bijvoor-
beeld een enorm fanatieke groep van 
zo’n zestig vutters. We wilden graag 

Afgelopen jaar startte de KNWU, in samenwerking met de NTFU, met het traject 
‘Besturen met een Visie’. Vijftig wielerverenigingen uit het hele land doen mee 
aan het project, waarin de ontwikkeling van een visie op het beleid van de eigen 
vereniging centraal staat. Wat dit concreet inhoudt, vertelt voorzitter Gerard 
Weernink van LWC De Paaschberg, een van de deelnemers.

een jeugdafdeling opzetten en ook 
meer dames als leden hebben. We zijn 
een paar keer bij de KNWU geweest 
om daar over te praten, toen wezen ze 
ons op ‘Besturen met een Visie’.”
En Weernink is blij met de insteek 
van het programma. ,,We kregen het 
advies niet te breed in te zetten, maar 
de plannen concreet te maken. Een 
heldere stip aan de horizon. In ons ge-
val willen we over drie tot vijf jaar een 
succesvolle jeugdgroep hebben, met 
een eigen locatie en eigen trainers.”
LWC De Paaschberg is momenteel 
bezig met het optuigen van een 
jeugdafdeling voor MTB-ers. ,,Het idee 
is om voor de zomerperiode, in april 
of mei, te beginnen met een groep 
van zo’n tien tot vijftien jeugdrenners. 
En met eigen trainers, die we mo-
menteel werven in ons ledenbestand. 
We zoeken actief naar trainers en 
begeleiders die ons kunnen helpen. 
Datzelfde geldt voor de damesafdelng, 
die we willen uitbreiden. Zo sprak ik 
met Annie Borckink (in 1980 Olympisch 
schaatskampioene op de 1500 meter - 
red.), die mee aan de basis stond van 
de oprichting van onze vereniging. Ze 

woont al jaren niet meer hier, maar is 
erg enthousiast om een keer langs te 
komen om een training voor moge-
lijke damesleden te geven. Kijk, daar 
worden we heel vrolijk van!”
Meer jeugdleden dus en als het even 
kan ook meer vrouwen. ,,Je merkt dat 
voor hen de drempel om bij een club 
te gaan nog behoorlijk groot is. Vaak 
denken ze: ‘Het gaat toch te hard voor 
mij, dat kan ik niet’. Maar dat valt 
in de praktijk mee. Zeker omdat we 
willen starten met een gelijkwaardige 
groep, gewoon gezellig en sportief 
samen fietsen. Doel is heel duidelijk 
een verbreding van ons ledenbestand. 
Meer leden is niet per se de insteek.”
Door mee te doen aan ‘Besturen met 
een Visie’ is de club al een stuk wijzer 
geworden, vertelt Weernink. ,,Een 
analyse maken van je eigen vereni-
ging dwingt je ook om in je eigen keu-
ken te kijken. Dat is heel leerzaam.”

Ook geïnteresseerd om met de  
vereniging mee te doen aan  
‘Besturen met een Visie’ voor 2015? 
Informeer naar de mogelijkheden  
via verenigingen@knwu.nl

Rensters prosteren 
onder leiding van 
Marianne Vos in de 
Ronde van Toscane

Graag meer fietsende 
dames!

De Paaschberg start met 
een afdeling jeugd-MTB 
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