Toekomstvisie NFF
Hoe gaan we de komende 30 jaar verder
De NFF bestaat 30 jaar. In dit document staan denkrichtingen beschreven voor de NFF in
komende 30 jaar. Het doel hiervan is om samen over deze denkrichtingen te praten en
van daaruit samen een richting te ontwikkelen.
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We hebben begin 2017 een mogelijke nieuwe naam gelanceerd
voor de toekomst van de NFF.

Beat Cycling Club is een

Dit betreft niet alleen een “eenvoudige” naamswijziging, er zit ook

nieuw, modern soort

mooi voorbeeld van een

een groter idee achter.

vereniging die open

Een idee dat moet leiden tot het omvormen naar een compleet

wielersporters.

NIEUWE organisatie voor ALLE BMX verenigingen in Nederland.
Het grotere idee is als volgt:
•
•
•

•

•

•
•

•

staat voor alle

Zij combineren alle
lagen van wielrenners,

Wij richten met elkaar 3 “BMXNL.NL” clubs op, in iedere
KNWU BMX afdeling (Zuid, Noord-Oost, West) één.
NFF federatiekaarthouders kunnen via deze clubs een KNWU
basislidmaatschap of licentie aanvragen.
Voor het uitgeven van de KNWU licenties is het niet meer
noodzakelijk om als vereniging lid van de KNWU te zijn.
Clubs die daardoor de noodzaak niet meer inzien van een
KNWU lidmaatschap kunnen dat lidmaatschap opzeggen.
Iedere club die dat doet speelt daardoor een kleine € 600 aan
financiële middelen vrij, plus de kosten voor alle KNWU
basisleden. Dit geld kan rechtstreeks gestoken worden in
“onze” BMX sport.
Een “BMXNL.NL” club kan zelf organisator van KNWU
wedstrijden zijn. Zij “huurt” dan hiervoor banen van
verenigingen. Zo kunnen er via BMXNL.NL bijvoorbeeld toch
afdelingswedstrijden worden georganiseerd.
De “BMXNL.NL” club vertegenwoordigt de belangen van
“haar” KNWU licentiehouders in de betreffende afdeling.
Via een “BMXNL.NL” club is er directe toegang tot
opleidingen van de wielersportacademie (zoals
jury/wielertrainer opleidingen). De centrale BMXNL.NL
organisatie, wat we nu kennen als de NFF, ondersteunt dit met
financiële ondersteuning.
De centrale BMXNL.NL organisatie gaat een gegevensbestand
aanleggen van vrijwilligers. Indien gewenst zijn die
vrijwilligers in te lenen.
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van breedtesport tot een
professioneel
wielerteam. Ze geven
via hun KNWU
lidmaatschap hun leden
toegang tot alle soorten
wedstrijden.
Zie ook:
www.beatcycling.club
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Onze bedenkingen “Is dit eigenlijk wel wat jullie willen?”
Dit plan is de laatste 1,5 jaar in het bestuur besproken en ontwikkeld. Het is een andere manier van
denken en dat is nog best lastig. Veranderen is nu eenmaal lastig en kost veel energie en tijd.
Het draagvlak in het bestuur voor het dit plan is langzaam maar zeker gegroeid. Daarbij heeft vooral
de rijdersraad zich positief uitgesproken om hiermee verder te gaan. Toch is er zeker ook nog twijfel.
Het doel was om het deze vergadering af te ronden. Maar als (vooral) dagelijks bestuur twijfelen we
nog steeds. De belangrijkste vragen aan jullie zijn:
•
•

Is dit een plan wat wij namens jullie doen, is dit van jullie willen?
Gaan een groot deel van jullie straks (of direct) mee in dit plan?
o In het bijzonder de opzegging van het KNWU lidmaatschap!
 1 maand opzegtermijn!
o Kunnen we per BMXNL.NL club 20 KNWU licentiehouders aanmelden?

Optie 2: Doorgaan als de huidige NFF (in iets aangepaste vorm)
Een naamswijziging heeft dan geen zin, er verandert namelijk ook niets.
•

•
•
•
•
•

We zijn GEEN professionele sportbond zoals we die traditioneel kennen als KNVB, KNWU, KNSB,
etc. Bonden die beleid (moeten) maken voor talentonwikkeling en het steunen van
topsportprestaties, maar ook voor maatschappelijke zaken als pesten, ongewenst gedrag, etc.
We zijn vooral een samenwerkingsverband van BMX verenigingen.
Ons hoofddoel is het organiseren laagdrempelige wedstrijden voor onze leden.
We zijn er voor de breedtesport en niet voor de prestatie/topsport.
We werken alleen met vrijwilligers en stellen geen “zware” eisen aan onze vrijwilligers.
Het plezier van onze sporters en onze vrijwilligers staat voorop. Denk hierbij aan termen als
“gezelligheid”, “clubgevoel” en “familie”.

Het gevolg hiervan is dat we geen ambitie moeten/kunnen hebben om bijvoorbeeld zelfstandig
opleidingstrajecten te ontwikkelingen of om zelfstandig beleid te ontwikkelen en te ondersteunen.
Onze ervaring is dat dit gezien de beperkte beschikbaarheid en capaciteiten van vrijwilligers geen
haalbare zaak is. Dit wordt versterkt doordat bijna al onze verenigingen ook KNWU lid zijn en de
KNWU hiervoor beleid en trajecten heeft ontwikkeld of behoort te hebben staan. Als NFF willen we
clubs financiële ondersteuning bieden om dit soort trajecten betaalbaarder te maken.
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Optie 3: Invoegen in de KNWU (maar de huid duur verkopen)
Dat er nog steeds 2 verschillende BMX bonden zijn is voor buitenstaanders en soms zelfs voor onze
sporters en ouders onbegrijpelijk. Soms weten ze niet eens (bewust) dat er een verschil is tussen beide
bonden.
Vroeger was de NFF een bewust alternatief voor de KNWU en was er sprake van een “zwaardere”
NFF achterban die “tegen” de KNWU waren. Tegenwoordig is dat niet meer zo sterk aan de orde. Bijna
alle NFF clubs zijn inmiddels ook KNWU club, het niveau van de banen, trainingen,
wedstrijdorganisatie is omhoog gegaan, vrijwilligers werken over en weer, etc, etc.
Een aansluiting bij de 2 bonden kan een club intern verdelen. Het kan zorgen voor verspilde energie
(weer vergaderen……), onbegrip, onduidelijkheid over regels, etc. Dit kan ook een reden zijn waarom
niet nog meer clubs zich bij de NFF aansluiten. Het voorkomst simpelweg gedoe.
In optie 3 spreken we met elkaar de wens uit om te streven naar één BMX organisatie en zien de
KNWU als meest logische organisatie voor de BMX sport. Zij hebben immers een meer landelijke
dekking, hebben meer aangesloten clubs en kunnen alles bieden.
We willen dan wel onze “eigen” nationale (zaterdag) wedstrijden behouden en onze clubs willen lokaal
blijven samenwerken voor laagdrempelige regionale wedstrijden. Wij behouden onze eigen
zelfstandige financiën, vergelijkbaar zoals een BMX afdeling die ook zelfstandig heeft.

Optie 4: onszelf opheffen (we halen de volgende 30 jaar niet)
De financiële middelen worden dan uitgekeerd aan onze leden, de verenigingen.
Jullie moeten dan via de KNWU afdelingen proberen dat daar de ideaal gewenste wedstrijdstructuur
wordt ingevoerd. Zoals nationale wedstrijden op zaterdag, regionale/starters wedstrijden, etc.
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