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MISSIE 

Wielertourclub Markelo ( WTC Markelo ) is de tourclub voor de recreatieve 
fietser in Markelo en omgeving.  
Evenals voor de volwassenen is het ook van belang dat wij de tourclub van 
Markelo zijn die de jeugd de mogelijkheid bied om op hun eigen niveau de 
wielersport te beoefenen en zich daarin verder te kunnen ontwikkelen. 
Jeugdleden kunnen onder begeleiding trainen bij de WTC Markelo. Hierbij staat 
het plezier hebben in het fietsen voorop. Dit proberen wij dan ook zo goed en 
zoveel mogelijk aan te bieden tijdens onze trainingen. 
 
 
VISIE 
WTC Markelo maakt de wielersport toegankelijk en bereikbaar voor jong en 
oud.  De WTC Markelo bied jeugd t/m 16 jaar de gelegenheid om onder 
begeleiding van trainers te komen trainen. Doelstelling is om wekelijks 1 keer 
te trainen waar de nadruk ligt op techniek, conditie en voornamelijk 
ontspanning en plezier. 
Elk kind is uniek en mag zijn zoals hij of zij wil zijn. Ieder kind kan dan ook op 
eigen niveau en tempo deelnemen aan deze trainingen en zo op een veilige en 
plezierige manier zich verder ontwikkelen in de wielersport.  
 
 
ORGANISATIE STRUCTUUR 
De organisatie structuur is als volgt opgebouwd:  

 Coördinator/contactpersoon: Rob Groote Schaarsberg ( tevens 
bestuurslid WTC Markelo ) 

 Trainer niveau 2 NTFU:  Gerard Brok  - maakt trainingsschema’s en 
begeleid overige vrijwilligers/trainers 

 10 vrijwilligers/trainers:   het bestuur van de WTC Markelo streeft ernaar 
om alle trainers die deelnemen de opleiding van Jeugdbegeleider van de 
NTFU aan te bieden en te laten volgen. 

De jeugd traint in 3 groepen : Juniorgroep, MTB 1, en MTB 2 en de trainers 
hanteren hierbij het 4 ogen principe. Elke groep traint minimaal met 2 
volwassen trainers als begeleiding. 
Alle vrijwilligers/trainers zijn in het bezit van een V.O.G. verklaring en deze zijn 
gecontroleerd door de WTC Markelo. 
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GEDRAGSREGELS 
Als leden van de WTC Markelo maken we graag en veel gebruik van de bossen 
en paden in onze omgeving. Ook wandelaars, ruiters en natuurliefhebbers 
trekken de natuur in voor ontspanning en sportbeoefening. Om dit alles in 
goede harmonie met elkaar te laten verlopen hanteert de WTC Markelo de 
gedragscode MTB zoals deze is ontwikkeld door de KNWU Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten. 
De Gedragscode MTB: 

 Fiets alleen daar waar toegestaan 

 Respecteer de natuur: plant en dier 

 Fiets in kleine groepjes 

 Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk 

 Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets 

 Voorkom onnodig remmen; spaar de ondergrond 

 Maak geen onnodig lawaai en laat geen afval achter 
 
 
SPORTEN IN EEN VEILIGE OMGEVING 
De WTC Markelo is een groeiende vereniging en heeft veel verschillende leden; 
van jong tot oud. Voor al deze leden wil de WTC Markelo een veilige 
sportomgeving bieden. 
De WTC Markelo  wil als vereniging een sociaal veilig sportklimaat waarborgen 
voor al haar leden. We doen ons best te voorkomen dat iemand bij de club te 
maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag of ongewenste omgangsvormen. 
Hieronder verstaan we verbaal, non verbaal en fysiek ongewenst gedrag. Voor 
de jeugd in het bijzonder verstaan wij ook het pestgedrag hier onder. 
Bij de WTC Markelo is een vertrouwenspersoon aangesteld ten aanzien van 
grensoverschrijdend gedrag in de sportsituatie, haar naam is Sonja Grabowsky.  
Voor de jeugd (en andere leden) hanteren wij als vereniging ook een aantal 
veiligheidsmaatregelen om het sporten meer fysiek veilig te waarborgen. 

 Het dragen van een helm is verplicht 

 Voor elke training vindt er een helm en fietscontrole plaats 

 De jeugdleden dragen allemaal goed herkenbare kleding met 
reflectiestrepen 

 De jeugdleden worden elke training op de openbare weg gewezen op de 
verkeersregels 

 We wijzen de leden erop dat een goed onderhouden fiets bijdraagt aan 
de veiligheid van de berijder 
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