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Beleidsplan Swift voor de periode 2019-2024  
 
Vastgesteld in de commissievergadering 22 januari 2019 
Wordt ter goedkeuring voorgelegd in de ALV van 7 maart 2019 
 
Missie 
 
De missie van Swift is: Het “fietsen” in de Leidse regio stimuleren en organiseren in de breedste zin 
van het woord en op alle niveau’s. Van sportieve recreatie en breedtesport tot prestatie en topsport. 
Swift wil een bekende en toonaangevende vereniging zijn in de Leidse regio. Swift wil daarmee een 
bijdrage leveren aan de behoefte in onze samenleving aan gezond en sportief recreëren en presteren. 
 
Visie 

 
Ø Recreatief en prestatief fietsen zijn binnen Swift geen tegenstelling, maar hangen met elkaar 

samen en voeden elkaar. Recreatiesport is de basis voor prestatiesport. Andersom zorgen 
aansprekende prestaties van Swift-en Swaborenners voor aantrekkingskracht van toerders en 
recreanten bij Swift.  

Ø Voor Swift geldt: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Speciale aandacht is nodig voor 
werving, begeleiding en opleiding van jongeren die bij Swift willen fietsen. 

Ø Swift is een vereniging voor iedereen die wil fietsen. Binnen Swift is plaats voor aangepast 
wielrennen. Er blijft samenwerking met Fietsmaatjes. 

Ø Swift is een vereniging waarvan de leden respect hebben voor elkaar. Het onderlinge contact 
tussen de leden is belangrijk. Er worden activiteiten georganiseerd om dat te bevorderen. 

 
Doelen 
 
De doelstellingen op termijn van 5 jaar zijn: 
 

A. Doelen op sportief-recreatief gebied  
 

1. Op sportief-recreatief gebied is Swift een toonaangevende vereniging niet alleen in 
Leiden, en de Leidse regio maar ook nationaal in Nederland. Met name de Joop 
Zoetemelk Classic wordt voortgezet met een professioneel georganiseerd nationaal  
toerevenement met een limiet van 5.500 deelnemers. 

2. De activiteiten voor toerders en recreanten op alle niveaus worden voortgezet en waar 
mogelijk vergroot en in aantal uitgebreid. Hiermee wordt het rijden op de openbare 
weg bedoeld en het veldrijden op en rond het parcours. 

3. Swift heeft een actieve toercommissie van minstens 10 leden, die het beleid formuleert en 
organiseert op het gebied van sportief en recreatief fietsen (zonder licentie.) De 
voorzitter van de toercommissie bezoekt het commissieoverleg (overleg bestuur en 
voorzitters commissies) of draagt zorg voor een vervanger. 

4. Er is een commissie Swift ladies, vallend onder de toercommissie. Zij organiseren met 
name activiteiten in en rond het toerfietsen voor dames. De voorzitter van Swift ladies 
bezoekt het commissieoverleg of draagt zorg voor een vervanger.  

5. Jaarlijks zijn er een of meer Start2Bike mogelijkheden. Hierbij wordt je wegwijs gemaakt 
in de wielersport. Start2Bike is zowel voor (aspirant) leden als voor niet-leden.  
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B. Doelen op prestatief gebied 
 

1. LRTV Swift heeft een actieve rencommissie van ten minste 8 leden, die het beleid 
formuleert en organiseert op prestatief gebied. De voorzitter van de  rencommissie 
bezoekt het commissieoverleg of draagt zorg voor een vervanger.  
 

 
• Elite-beloften 
1. De samenwerking met Avanti en de Bollenstreek in SWABO wordt voortgezet. Swift 

streeft ernaar om Swift-renners, zowel dames als heren, bij SWABO op het hoogste 
amateurniveau in Nederland te laten presteren.   

2. De begeleiding en faciliteiten voor deze wedstrijdrenners wordt in overleg  met het 
Swabobestuur minimaal gehandhaafd.. 

3. De wijze van selectie en begeleiding van Swift renners en rensters voor Swabo is 
vastgelegd in een document. 
 

• Amateurs-sportklasse/Beloften Swift 
 

2. Swift heeft een eigen heren amateur-sportklasse ploeg, waarbij extra aandacht wordt 
besteed aan de doorstroming van junioren die niet naar Swabo gaan. 

3.  Er wordt  extra aandacht besteed aan de dames, zowel dames-nieuwelingen als dames 
junioren. 

4. De begeleiding en faciliteiten van deze wedstrijdrenners blijven minimaal 
gehandhaafd.  

 
• Nieuwelingen 

 
1. Primair doel van de Nieuwelingen afdeling is het opvangen van de jeugdrenners-en 

rensters om deze te begeleiden in de overgang naar de opvolgende KNWU 
wegcategorieën. 

2. Er wordt gestreefd om jaarlijks een drietal renners in de ploeg te hebben die op landelijk 
niveau mee kunnen komen. 

3. Eenmaal per jaar wordt een wedstrijd georganiseerd voor Nieuwelingen (m/v). 
4. De vorming en opleiding van kader wordt ter hand genomen. Nodig zijn: 

- een poule van een drietal vrijwilligers voor de begeleiding naar de wedstrijd 
- een gediplomeerd ploegleider. Deze kan komen uit de huidige begeleidingsstaf. 
- een gediplomeerd trainer, die kan gedeeld worden met trainerschap voor de Junioren. 

Deze kan komen vanuit de huidige begeleidingsstaf.  
5. De voorzitter van de Nieuwelingen afdeling bezoekt het commissieoverleg of draagt zorg 

voor een vervanger. 
 

• Junioren 
 

1. Doel van de Junioren afdeling is de renners klaarmaken voor SWABO en de Belofte 
wegcategorieën (m/v). 

2. Er wordt gestreefd om jaarlijks een drietal renners in de ploeg te hebben die op 
landelijk niveau mee kunnen komen. 
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3. Eenmaal per jaar wordt een wedstrijd georganiseerd voor Junioren (m/v). 
4. De vorming en opleiding van kader wordt ter hand genomen. Nodig zijn: 

- een poule van een drietal vrijwilligers voor de begeleiding naar de wedstrijd 
- een gediplomeerd ploegleider. Deze kan komen uit de huidige begeleidingsstaf. 
-  een gediplomeerd trainer, die kan gedeeld worden met trainerschap voor de 

Nieuwelingen. Deze kan komen vanuit de huidige begeleidingsstaf.  
5.        De voorzitter van de Junioren afdeling bezoekt het commissieoverleg of draagt zorg 

voor een vervanger. 
 
 

C. Doelen op gebied van jeugd  
 

1. De jeugdafdeling organiseert activiteiten om jeugd te interesseren voor, en op te 
leiden in de wielersport. 

2. De jeugdafdeling heeft gemiddeld 40 jeugdleden (8 t/m 14 jaar) en zorgt voor 
een goede doorstroom naar de nieuwelingen. 

3. De jeugdtraining is gericht op deelname aan wedstrijden die aansluiten op de 
ambitie en mogelijkheden van de jeugdwielrenner.    

4. De jeugdafdeling heeft ten minstens 2 gediplomeerde jeugdtrainers. 
5. De jeugdafdeling organiseert jaarlijks meerdere club-, regionale-, district- en 

nationale wedstrijden zowel op de weg als in het veld. 
6. De jeugdafdeling heeft een jeugdcommissie, met minstens 5 leden, die het beleid 

formuleert en activiteiten organiseert voor de jeugdleden. De voorzitter van de 
jeugdafdeling bezoekt het commissieoverleg of draagt zorg voor een vervanger.  

7. De jeugdafdeling heeft een groep vrijwilligers en ouders die onder leiding van en 
samen met de jeugdcommissie activiteiten organiseren en uitvoeren.  

 
 

D. Doelen op gebied van het aangepast wielrennen 
 

1. De commissie aangepast wielrennen organiseert wielrentrainingen en -
activiteiten ten behoeve van mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking. 

2. De trainingen sluiten aan op de mogelijkheden die de deelnemers hebben 
en bevatten daarom veel individueel maatwerk. 

3. De trainingen zijn inhoudelijk gericht op fietsvaardigheid, conditie, veilig 
rijden in de groep tot aan het veilig rijden, onder begeleiding, op de weg.  

4. De trainingen zijn sociaal gericht op het beleven van plezier in 
gezamenlijk sporten en sociale veiligheid. 

5. Naast de training organiseert of participeert het aangepast wielrennen 
activiteiten die de sociale cohesie binnen de groep en het gevoel van 
eigenwaarde van de deelnemers versterken. 

6. De commissie heeft voldoende begeleiders en gediplomeerde trainers om 
voor een goede begeleiding van de groep te kunnen zorgen. 

7. De commissie streeft ernaar een voldoende breed arsenaal aan aangepaste 
fietsen te hebben om startende renners op te kunnen vangen en te laten 
starten op door de vereniging beschikbaar gesteld materiaal.  
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8. De voorzitter van de commissie vertegenwoordigt het belang van het 
aangepast wielrennen bij het bestuur. De voorzitter van de commissie 
bezoekt het commissieoverleg of draagt zorg voor een vervanger. 

  

 
 

E. Doelen op sociaal gebied 
 

1. Swift is een vereniging met sociale samenhang, waarvan de leden respect hebben voor 
elkaar en waar elk lid zich thuis voelt. 

2. Swift is een vereniging waarvan de leden zich verantwoordelijk voelen voor het wel en 
wee van de vereniging.  

3. Swift is een vereniging waarbij activiteiten worden gedaan door vrijwillige medewerkers 
indien mogelijk. Vrijwilligers kunnen slechts hun voor de vereniging gemaakte 
onkosten declareren. 

4.  Vrijwilligers zijn voor Swift het “cement” van de vereniging. Minstens één maal per jaar 
geeft het bestuur een speciale blijk van waardering aan alle vrijwillige medewerkers. 

5. Speciale aandacht wordt besteed aan kadervorming door middel van actieve werving, 
introductie en scholing van belangstellenden voor kaderfuncties bij de vereniging 
Swift. 

  
F. Doelen op gebied van PR en Sponsoring 

 
1. Swift heeft een sponsorplan om sponsors aan te trekken. 
2. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt een sponsorcommissie 

ingesteld, die het beleid op gebied van sponsoring  uitvoert.  
3. Swift brengt een digitale nieuwsbrief/Solo uit naar behoeften  waarop leden, 

donateurs en sponsors zich via www.swift-leiden.nl gratis kunnen abonneren 
4. De site www.swift-leiden.nl is voor Swift ook het belangrijkste middel voor 

externe communicatie.  Ook wordt gecommuniceerd via social media.  
5. Een persoon of commissie coördineert de communicatie en pr-activiteiten.  
6. Naast bovengenoemde middelen maakt Swift nuttig gebruik van andere 

communicatiemiddelen zoals bij voorbeeld persberichten, free publicity, 
persconferenties etc. 

7. Swift onderhoudt contacten met wieler- en sportjournalisten van de regionale 
media. 

 
 

G. Doelen op gebied van beheer en exploitatie 
 

1. Het clubhuis inclusief inboedel en inventaris wordt goed beheerd en 
onderhouden. 

2. In overleg met de gemeente wordt het parcours op de Bult goed beheerd en 
onderhouden. 

3. Als de verenigingsactiviteiten en de barbezetting het toelaten kan de 
accommodatie voor niet-commerciële doeleinden verhuurd worden aan derden. 

4. Swift streeft  naar een permanent veldritparcours op de Bult. 
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5. Er zijn een of meerdere personen of een commissie die  die zorgdraagt voor het 
beheer van de Swift-accommodaties zijnde, parcours, kleedruimtes en clubhuis,  

6. De exploitatie van de bar is een apart onderdeel van de totale exploitatie. Er is 
een barcommissie die verantwoording aflegt aan het bestuur en zorg draagt voor 
de exploitatie van de bar binnen een vastgestelde functieomschrijving. 

7. De Kledinglijn van Swift wordt beheerd door de kledingcommissie. De 
verkoopprijs van Swift-kleding is kostendekkend. De (sponsor) naam op de 
clubkleding is aan de sponsorcommissie.   

 
H. Doelen op financieel terrein 

 
1. Swift wil een financieel gezonde vereniging zijn en streeft ernaar om de 

hoogte van de contributie geen belemmering te laten zijn voor het 
lidmaatschap. 

2. De penningmeester stelt namens het bestuur aan de hand van het 
beleidsplan en het jaaractieplan begroting op en legt die ter goedkeuring 
voor aan de ALV.  

3. Elk jaar legt het bestuur een actieplan tesamen met een  begroting voor ter 
goedkeuring aan de ALV. Deze ALV dient uiterlijk in het eerste kwartaal 
van het jaar, waarover de begroting wordt vastgesteld,  plaats te vinden. 

 
I. Samenwerking 

 
1. De bovengenoemde doelstellingen trachten wij te verwezenlijken volgens de 

regelementen van de KNWU en de NFTU. 
2. De LSF en Topsport Leiden zijn organisaties die LRTV Swift diensten kunnen 

verlenen. 
3. De gemeente Leiden en met name het Sportbedrijf van de gemeente Leiden zijn 

verenigingsondersteunend op het gebied van  het parcours, kleedkamers en haar 
omgeving. 

4. Op prestatief gebied vindt samenwerking plaats met aangrenzende verenigen 
Avanti en De Bollenstreek onder Swabo.  

 
Structuur 
 
De verwezenlijking van de in het beleidsplan gestelde doelen gebeurt onder leiding van en wordt 
gecoördineerd door  het bestuur van LRTV Swift, waarvan de leden  door de Algemene 
Ledenvergadering in functie worden gekozen. Voor de uitvoering van de activiteiten stelt het bestuur 
commissies voor verschillende taakvelden in. De voorzitter van de commissie bezoekt het 
commissieoverleg of draagt zorg voor een vervanger.  Het commissieoverleg wordt door het Bestuur 
georganiseerd en vindt minimaal 3x plaats in een kalenderjaar. De voorzitter van het bestuur is de 
eindverantwoordelijke voor de algehele coördinatie en geeft leiding aan het bestuur van de 
Vereniging. Het bestuur van Swift vertegenwoordigt de Vereniging naar buiten indien nodig en 
nuttig. 
 
Op basis van de activiteiten van Swift ziet de organisatiestructuur er als volgt uit:  
 
Bestuur van LRTV Swift bestaat minimaal uit : 

• voorzitter 
• secretaris 
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• penningmeester 
• 2 leden algemeen. Deze leden kunnen een portefeuille worden verleend 

  
Voorzitter van het bestuur zorgt voor algehele coördinatie en afstemming. 
 
Commissies  

• Toercommissie   
• Rencommissie 
• Nieuwelingen/Junioren-commissie 
• Jeugdcommissie 
• Commissie aangepast wielrennen 
• Sponsorcommissie 
• Kledingcommissie 
• Bouw-en onderhoud commissie  
• Barcommissie 
• Stuurgroep Joop Zoetemelk Classic 

 
Het Bestuur kan de commissies uitbreiden. 

 
 
Voor bijzondere activiteiten of projecten kan er door een commissie een uitvoerende comité 
geformeerd worden. (bijv organisatie van jeugdwedstrijd, bemensing bar, etc.) 

 
De basis vormen de leden van Swift, die als vrijwilligers meehelpen 
en meedoen met de uitvoering van de activiteiten. 


