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Achtergrond 
De mountainbike route in Vlaardingen is in 2013 is door Patrick Jansen van Tracks and 
Trails gebouwd in opdracht van Groenvoorziening Zuid-Holland. De aanleg viel in het kader 
van natuurcompensatie voor de doorgetrokken A4. Lokale mountainbikers zijn hierbij 
betrokken geweest in de vorm van een ‘Klankbordgroep’. Na de officiële opening in 2014 is 
de ‘Klankbordgroep’ uitgemond in een ‘Onderhoudscommissie’. Deze commissie heeft zich 
de afgelopen jaren, in samenwerking met, en onder toezicht van, Staatsbosbeheer 
beziggehouden met het onderhoud en verbetering van de route. Hierbij wordt de commissie 
ondersteund door vrijwilligers. 
 
Het intensieve gebruik van de route, in combinatie met het beperkte budget van 
Staatsbosbeheer, maakt onderhouden van de mountainbike route uitdagend. Bovendien is in 
2023 het tienjarige onderhoudsbudget, wat is opgezet na opening van de mountainbikeroute, 
van Staatsbosbeheer niet meer beschikbaar. 
Het goed onderhouden van de mountainbike route is noodzakelijk om de veiligheid en het 
sportplezier van de gebruikers te garanderen. Deze uitdaging is de afgelopen twee jaar 
groter geworden doordat de route sterk aan populariteit heeft gewonnen tijdens de Covid-19 
pandemie. Gedurende die periode heeft de mountainbike route veel mensen voorzien in hun 
behoefte voor beweging en recreatie.  
 
Om in staat te blijven de mountainbike route ook in de toekomst goed te onderhouden is in 
2021 de Stichting Mountainbike Broekpolder opgericht. Het oprichten van een stichting 
gericht op de mountainbikesport is niet uniek in Nederland, diverse de mountainbikeroutes in 
Nederland worden onderhouden door stichtingen. Dit beleidsplan beschrijft het functioneren 
van de Stichting Mountainbike Broekpolder in brede zin.   
  



Stichtingsbestuur 
Het bestuur van de Stichting Mountainbike Broekpolder bestaat uit: 

• Peter Sluijter: voorzitter 

• Edwin Dijkshoorn: penningmeester 

• Olivier Vrijenhoek: secretaris 

• Frank Breur: lid 
 
Alle bestuursleden hebben een gelijk stemrecht in de stichting, zijn benoemd voor 
onbepaalde tijd en functioneren op gelijkwaardige basis (taken en bevoegdheden van de 
bestuursleden zijn in overeenstemming met de statuten). Als er een vacature is, wordt deze 
zo spoedig mogelijk vervuld. Het bestuur van de Stichting Mountainbike Broekpolder overlegt 
op regelmatige basis. Besluiten die tijdens vergaderingen in stemming worden gebracht, 
vinden doorgang wanneer een meerderheid van het bestuur vóór stemt. Alle bestuursleden 
opereren op vrijwillige basis, dus ontvangen geen beloning of compensatie voor hun 
werkzaamheden. De stichting kent geen uitkeringsbeleid.   
 
Drie bestuursleden hebben een verleden in de eerdergenoemde Onderhoudscommissie. De 
leden van de Onderhoudscommissie hebben geen officiële bevoegdheden binnen de 
stichting, maar worden wel uitvoerig betrokken bij de besluitvorming van de stichting. De 
Onderhoudscommissie valt onder de stichting.  

Doelstellingen 
De Stichting Mountainbike Broekpolder heeft als statutaire doelstellingen: 

a. het ondersteunen en promoten van de mountainbikesport;  
b. het ondersteunen en promoten van terrein beherende organisaties,  

natuurbeschermingsorganisaties en terreineigenaren die ruimte bieden op  
hun terreinen aan de mountainbikesport;  

c. het (doen) beoefenen, alsmede het bevorderen van de wielersport, in al zijn  
verschijningsvormen;  

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de  
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 
De Stichting Mountainbike Broekpolder heeft voor het behalen van haar doelstellingen geen 
winstoogmerk en beoogt het algemeen nut.  
 
Indien de stichting ontbonden wordt, stelt het bestuur bij zijn besluit tot ontbinding de 
bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming is zo veel mogelijk in 
overeenstemming met de doelstellingen van de Stichting Mountainbike Broekpolder. Het 
batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een 
gelijksoortige doelstelling.   

  



Activiteiten 
Zoals eerder gesteld zet de Stichting Mountainbike Broekpolder zich in voor het behoud, 
verbeteren en stimuleren van de mountainbikeroute Broekpolder als belangrijke sport en 
recreatievoorziening in Vlaardingen. De Stichting Mountainbike Broekpolder richt zich hierbij 
primair op onderstaande activiteiten: 
 

• Belangenbehartiging gebruikers. 

• Promotie en informatievoorziening richting gebruikers. 

• Coördinatie en uitvoering van het onderhoud en vrijwilligerswerk. 

• Overlegpartner voor terrein beherende organisaties en andere betrokken instanties. 

• Initiëren, coördineren en uitvoeren van projecten vanuit donaties, sponsoring en 
subsidies. 

 

Belangenbehartiging gebruikers 
De Stichting Mountainbike Broekpolder heeft nauw contact met verschillende lokale 
stakeholders waarbij het de belangen van de mountainbikers behartigd. Zo heeft de stichting 
in december van 2021 kennis gemaakt met de accounthouders sport binnen de gemeente 
Vlaardingen en hen een rondleiding gegeven op een deel van het parcours. Tijdens de 
kennismaking hebben de bestuursleden van de stichting hun plannen en ambities gedeeld 
met de ambtenaren van de gemeente die hiervan erg enthousiast werden.  
Naast het contact met accounthouders sport heeft de stichting op reguliere basis contact met 
het contactpunt voor het groenonderhoud in de Broekpolder van de gemeente Vlaardingen in 
het kader van het onderhoud.  

 
De stichting heeft in 2021 ook deelgenomen aan een inzagemoment van het de 
‘Gebiedsvisie Broekpolder 2040’, opgesteld door de Federatie Broekpolder, de gemeente 
Vlaardingen, en Staatsbosbeheer. Tijdens de inzage heeft de stichting tekstuele wijzigingen 
aangedragen om het bestaan van de mountainbikeroute te garanderen in de toekomst. De 
aangedragen wijzigingen hebben een plek gekregen in de definitieve versie van de 
gebiedsvisie. 
   
Alle bestuursleden van de stichting zijn geregistreerd als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. Met 
de oprichting van de Stichting Mountainbike Broekpolder is niets gewijzigd ten aanzien van 
de taak en rol van Staatsbosbeheer als verantwoordelijke terreinbeheerder. Dit betekent dat 
de stichting regelmatig overlegt met een contactpersoon van Staatsbosbeheer om 
activiteiten af te stemmen. Regelmatig en goed contact met Staatsbosbeheer is noodzakelijk 
om het parcours goed te onderhouden en daarmee de belangen van de gebruikers te 
behartigen.  
 
De mountainbikeroute ligt in het natuurgebied Broekpolder in Vlaardingen. Dit gebied wordt 
door verschillende (sport)verenigingen intensief gebruikt voor recreatie en sport. Ieder 
kwartaal neemt de Stichting Mountainbike Broekpolder deel aan het 
‘Broekpolderbeheeroverleg’. Aan dit overleg nemen de vertegenwoordigers van de 
verschillende verenigingen en Staatsbosbeheer deel om lopende zaken te bespreken. 
Goede relaties met mede recreanten vergroot de steun voor de mountainbike route.   

 

Promotie en informatievoorziening gebruikers 
In 2022 heeft de stichting een eigen website: www.mtbvlaardingen.nl. Op de website worden 
(nieuwe) gebruikers geïnformeerd over:  

• Praktische informatie van de mountainbike route.  

• De huidige staat van het parcours. 

• Gedragsregels bij het recreëren.  

• Aankomende vrijwilligersdagen.  

http://www.mtbvlaardingen.nl/


• Projecten Stichting Mountainbike Broekpolder. 

• Overige ontwikkelingen van de mountainbikesport. 

 
De stichting informeert haar gebruikers ook via een Facebookpagina van de mountainbike 
route Vlaardingen. 

 

Coördinatie en uitvoering van het onderhoud en vrijwilligerswerk 
Diverse keren per jaar organiseert de stichting onderhoudsdagen. Samen met de 
onderhoudscommissie, en andere vrijwilligers, wordt er gewerkt aan de de mountainbike 
route. Voordat de onderhoudsdagen plaatsvinden heeft de stichting intensief contact met 
Staatsbosbeheer om onderlinge taakverdeling en levering van benodigde materialen af te 
stemmen. Daarnaast werkt het een onderhoudsplan uit waar de vrijwilligers in 
groepsverband mee aan de slag kunnen.  
 

Initiëren, coördineren en uitvoeren van projecten vanuit donaties, sponsoring en 
subsidies 
Naast het regulier onderhouden van de mountainbike route, wat veel aandacht en tijd van de 
stichting vraagt, heeft de stichting de ambitie om twee projecten te realiseren in de komende 
jaren: een nieuwe toplaag op de route en het huidige Bikepark verbeteren. 
 
Door het intensieve gebruik van de mountainbike route en de drassige ondergrond is de 
‘toplaag’ van de route behoorlijk uitgesleten. Dit veroorzaakt moeilijkheden met afwatering, 
wat resulteert in grote kuilen en plassen op de route. Daarnaast leidt de slechte ‘toplaag’ tot 
meer risico op ongelukken in bochten.  
 
De mountainbike route in Vlaardingen heeft ook een Bikepark met verschillende Technical 
Trail Features (TTF’s) voor extra uitdagingen voor de ervaren rijders. Echter zijn 
verschillende TTF’s ongunstig geplaatst bij de aanleg waardoor ze niet gebruikt worden. 
Bovendien is er bij delen van het Bikepark sprake van tweerichtingsverkeer, wat extra risico 
geeft op ongelukken. Ook heeft de mountainbikesport zich de afgelopen jaren ontwikkeld 
waardoor de behoeftes van TTF’s is veranderd. Om de veiligheid van gebruikers te 
garanderen, de route optimaal te benutten en de behoeftes van de gebruikers te voorzien ligt 
er een plan om het Bikepark te renoveren.  
 
Bovenstaande projecten kunnen niet worden gefinancierd binnen het bestaande budget van 
Staatsbosbeheer, dus is de stichting afhankelijk van donaties, sponsoring en/of subsidies.  

 
  



Werving vermogen 
De stichting richt zich op verschillende sporen om gelden te werven: 

• Donaties individuen. 

• Donaties bedrijven of instellingen. 

• Subsidies.  
 
Voor alle type donateurs geldt dat de stichting geen cash donaties aanneemt.  
 

Donaties individuen  
Individuen kunnen op eenmalige basis, zonder verdere verplichtingen, doneren aan de 
stichting. De stichting heeft haar website zo ingericht dat bezoekers op een eenvoudige en 
veilige manier kunnen doneren. Dit gaat via online bankieren, waardoor het rechtstreeks op 
de bankrekening van de stichting wordt gestort.  
 

Donaties bedrijven of instellingen 
Bedrijven of instellingen kunnen ook een doneren. Dit kan via de donatie-optie voor 
individuen op de website of met een op-maat-gemaakte overeenkomst. Op de website heeft 
de stichting een contactformulier toegevoegd waar bedrijven of instellingen hun 
ideeën/voorstellen kunnen opsturen. Naast financiële donaties kunnen bedrijven of 
instellingen ook in natura doneren. Hierbij kan men denken aan het beschikbaar stellen van 
grondverzetmaterieel, gereedschappen of routematerialen. In ruil hiervoor krijgen bedrijven 
of instellingen een benoeming op de website van de stichting.  
 

Subsidies 
De stichting hoopt in de toekomst ook aanspraak te kunnen doen op subsidies van (lokale) 
overheden. Per relevante subsidieregeling bekijkt de stichting welke activiteiten of projecten 
geschikt zijn voor de regeling. In 2021 heeft de stichting al succesvol aanspraak gemaakt op 
de Voucherregeling van Sportservice Zuid-Holland. Deze kleinschalige subsidie is ingezet 
om de bebording van de route te verbeteren en een ingangsbord bij het bikepark te plaatsen. 
 
  
 

  



Beheer vermogen 
De Stichting Mountainbike Broekpolder heeft een aantal jaarlijkse vaste kosten om haar 
doelstellingen te kunnen realiseren: 
 

Kostenpost Bedrag 

Domeinnaam website €15 

Hostingpakket website €175 

Bancaire kosten €170 

Hostingpakket e-mail €60 

Software veilig bankieren donateurs €100 

Oprichtingskosten stichting (incidenteel) €8201  

 
Door de recente oprichting van de stichting is het vermogen zeer beperkt (<€1.000). Al het 
vergaarde vermogen wordt volledig ingezet in de realisatie van de eerdergenoemde 
doelstellingen. Het kan voorkomen dat geld wordt gereserveerd voor de eerdergenoemde 
toekomstige projecten, mocht dit het geval zijn dan rapporteert de stichting hier transparant 
over door bijvoorbeeld een streefbedrag aan een toekomstig project te koppelen.  
 
Het bestuur van de stichting streeft naar transparantie richting al haar donateurs en 
stakeholders. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt de stichting de balans 
en de staat van baten en lasten op en publiceert deze op haar website. De penningmeester 
is hoofdverantwoordelijk voor de financiële administratie en werkt hierbij nauw samen met de 
andere bestuursleden. In het kader van de eerder benoemde transparantie hebben alle 
huidige bestuursleden toegang tot de bankrekening waarop het vermogen van de stichting 
wordt beheerd. De penningmeester controleert regelmatig op eventuele onregelmatigheden 
van de bankrekening. Daarnaast opereert de stichting conform de overeenkomst met de 
Rabobank, die streng toeziet op het gebruik van een rekening voor een stichting. 
Vooralsnog ziet de stichting niet de noodzaak om deze te laten toetsen door een aan te 
wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. De vastgestelde 
jaarstukken worden ondertekend door alle bestuurders. 

 
  
 
 

 
1 De oprichtingskosten zijn in 2021 privé bekostigd door de bestuursleden. Deze kosten worden vergoed 
wanneer de stichting over voldoende liquide middelen beschikt. 
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