
Wielertoeristenclub De Toekomst Rekem-Lanaken v.z.w. 

 

Coördinator: 1 printversie:  9/04/2019  

Artikel 4 :beleidsnota 
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WTC De Toekomst Rekem-Lanaken vzw, 2013. 
 
Waarom is deze club meer dan gewoon een groep fietsers die in het weekend 
regelmatig gaan fietsen? 
Waarom is deze club het laatste decennium een van de snelst groeiende 
wielertoeristenclubs van Limburg? 
 
Daar krijgt u in het vervolg een antwoord op. 
 
Enkele jaren voor ons 50-jarig bestaan laten we een waardevolle fietstoeristische 
geschiedenis achter ons en kijken we vooruit naar een mooie toekomst, De 
Toekomst! 
 
Een nieuwe uitrusting…. Vertrouwen van sponsors. 
 
In 2012 werd de hele club in het nieuw gezet: nieuwe truien, een windtex-wintervest 
en koersbroeken van de beste (renners)kwaliteit. 
Bovendien een origineel, eigen design: uniek voor een wielertoeristenclub. 
Dit was maar mogelijk dankzij het vertrouwen van onze (hoofd)sponsor: WISE-IN-
SERVICE en FEU DE JOIE. 
Deze uitrusting wordt gratis ter beschikking gesteld van alle fietsende leden: enkel 
een inleg/waarborg wordt gevraagd, dit als stimulans om in de nieuwe fietskledij te 
fietsen! 
 
Eigen organisaties: streven naar continuïteit en kwaliteit. 
 
De WTC De Toekomst kan terugvallen op een goede reputatie inzake 
wieler(toeristen)organisaties.  
In het historisch overzicht kunt u lezen dat organisaties als de Nationale Bijeenkomst 
voor wielertoeristen (2x) of de koninginnenrit in de Ronde van Limburg voor 
Liefhebbers een groot succes waren. 
In 2014 richten we al voor de 48ste maal onze Maas- en Kempenroute in, de 
traditierijkste fietsorganisatie van de Vlaamse Wielrijdersbond. 
In mei 2014 richten we al voor de 45ste keer de klassieker Rekem-Francorchamps-
Rekem over 185 km in: de oudste lange-afstandsrit in Limburg! Daar komen uit heel 
België, maar ook uit Nederland en Duitsland goed getrainde wielertoeristen aan 
deelnemen. 
De organisatie proberen we steeds in goede banen te leiden en te optimaliseren: een 
evaluatie achteraf behoort tot één van de belangrijkste agendapunten! In 2013 
kwamen op onze wielerevenementen samen maar liefst ruim 3300 deelnemers af. 
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Dat dit aantal steeds groeiende is, bewijst dat de deelnemers onze inspanningen 
waarderen. 
 
 
Programma-aanbod voor eigen leden: 
Natuurlijk worden ook de eigen leden zoveel mogelijk gestimuleerd om mee te 
fietsen, liefst in groepsverband. Elke maand verschijnt een nieuwsflash (De 
Toekomstvisie), niet alleen met interne en externe nieuwtjes, maar ook met het 
fietsprogramma en een klassement, gebaseerd op de aanwezigheid tijdens 
voorgaande ritten. Dit stimuleert de fietsers om zoveel mogelijk te rijden, en liefst in 
clubverband. Daarom zie je zoveel fietsers van De Toekomst in clubverband fietsen: 
we staan echt bekend als de ‘blauwe garde’.  
Ook wordt via een gevarieerd aanbod gestimuleerd om zo vaak mogelijk en zoveel 
mogelijk kilometers te fietsen. Altijd korte ritten voor wie niet van lange ritten houden, 
bijna altijd vertrek vanaf het clublokaal, ook grotere, uitdagende ritten met gevarieerd 
tempo. Ook staan speciale ritten op het programma: de Sean Kelly Classic of de 
Ronde van Vlaanderen trok een aantal enthousiaste leden aan. Maar ook 
organiseren we een dagtrip naar een verder gelegen oord: Grimbergen en een rit 
naar Houffalize stonden de vorige jaren als bestemming op. Ook wordt er regelmatig 
een fietsweekend (al heel wat streken kwamen aan bod) georganiseerd, waar er 
naast het fietsen ook veel ruimte is voor ontspanning en gezelligheid: altijd een 
voltreffer. Niet alleen de dijspieren, maar ook de lachspieren worden dan getraind. 
Ook een familiebarbecue (als dank voor bewezen diensten) bevordert het 
groepsgevoel. 
 
Een visie. 
 
Dit alles spruit voort vanuit een duidelijke beleidsvisie: fietsen, zo aangenaam 
mogelijk (een goede sfeer is belangrijk) – met oog voor de moderne ontwikkelingen – 
én een positieve motivatie. Belonen, niet straffen is ons motto. (Wie veel rijdt, krijgt 
de uitrusting volledig gratis, hij kan zelfs extra uitrusting ‘verdienen’ – wie elke week 
op het appel verschijnt, krijgt sterren voor het clubklassement – elke medewerking bij 
eigen organisaties wordt beloond – clubkampioenen en verdienstelijke leden worden 
in de bloemetjes gezet, enz.) 
Bovendien zijn we een democratisch ingestelde club, met een open beleid: drie 
algemene ledenvergaderingen worden georganiseerd, waar iedereen zijn zegje kan 
doen; bovendien mag ieder lid tijdens het seizoen suggesties doen: een luisterend 
oor is zijn deel. 
Stimulerend is ook het jaarlijks verschijnen van een (uitgebreid) clubblad: dit is een 
verzorgd jaarboek vol uitslagen, (positieve) belevenissen, kortom een volledig eigen 
creatie (geen gecopieerde teksten!), waar ieder lid apart in vermeld staat.  
 
Een moderne club. 
 
Wat de ontwikkelingen betreft, gaan we ook mee met de tijd. Niet alleen de 
organisaties van eigen ritten (met extra faciliteiten, zoals bevoorrading), ook op 
gebied van informatica gaan we mee. Een professionele databank, met alle nodige 
gegevens voor en van leden en organisaties en een regelmatig up-to-date gehouden 
website geven de club een moderne look.  
Wat ledenbestand betreft bezit de club een goede mengeling van oud en jong.  
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De toekomst. 
Omdat we oordeelden dat bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB) de moderne 
wielertoerist beter aan zijn trekken komt, hebben we in augustus 2009 besloten om 
de overstap te maken van de WBV naar de VWB. Ook hebben we toen de beslissing 
genomen tijdens een algemene ledenvergadering tot de oprichting van een v.z.w. 
 
Mensen met inzet, enthousiasme, talenten. 
 
Goede en bestendige sponsors ; 65 gemotiveerde, fietsende leden (een goede 
opkomst in het fietsen, bereidwillige hulp bij organisaties) 
een 6-koppig bestuur dat niet alleen een mengeling van oud, ervaren is, maar ook 
aangevuld is door jonge, enthousiaste mensen, en met een perfecte combinatie van 
mensen met een rijke en gevarieerde beroepservaring en –achtergrond, en met 
ervaring in andere besturen van organisaties of verenigingen.  
 
Onder dit gesternte, met nog veel ideeën, willen we deze ‘oude’ club ‘jong’ houden, 
en elk lid de gelegenheid geven om zijn hobby, met zoveel mogelijk plezier, uit te 
oefenen. Met dit enthousiasme zullen we ons jubileum van 2015 voorbereiden. 
 
 


