
 

   

 

 

In gesprek met Bart Bakker en Berno van der wal over de oprichting van MTB Zwolle 
Waarom een nieuwe vereniging? 
Afgelopen najaar spraken een stel mountainbikers uit Zwolle elkaar over de versplintering van het 
aantal mountainbikers in deze regio over verschillende app groepen. Toen bleek dat veel van hen 
dezelfde behoefte hebben, namelijk gezellig samen fietsen, kennis uitwisselen en trainen voor 
(gezamenlijke) uitdagingen. Vandaar dat dit stel mountainbikers het initiatief heeft genomen een 
vereniging op te richten, MTB Zwolle.  
 

Op welke manier zijn jullie vervolgens te werk gegaan? 
In oktober 2020 zijn we begonnen met het organiseren van een eerste online informatieavond binnen 
onze kennissenkring om de behoefte te peilen en werden we overspoeld met enthousiaste reacties. Half 
november 2020 hebben we daarop een openbare informatieavond georganiseerd en de plannen naar 
buiten gebracht. Ook de lokale media pikten onze berichten goed op en mede door de vele aandacht 
hadden we al vrij snel 100 geïnteresseerden. Facebook blijkt een goed kanaal om potentiële leden te 
bereiken, persberichten en de berichten op onze eigen pagina worden goed bekeken, waardoor het 
aantal volgers nog steeds groeit.  
 

Wat komt er kijken bij het oprichten van een vereniging? 
De afgelopen periode zijn we bezig geweest om elkaar als bestuur te leren kennen en te werken aan ons 
fundament, een moderne versie van missie en visie. Via het business model canvas hebben we onze 
vereniging in kaart gebracht. Dit is een dynamisch model dat beter bij de huidige tijdsgeest past dan een 
statisch verenigingsplan. Daarnaast hebben we de statuten opgesteld en gaan we in februari naar de 
notaris voor de formele oprichting van MTB Zwolle. Dan volgt een spannende fase waarin we leden gaan 
werven, waarbij we medio maart een eerste ledenvergadering willen beleggen om kennis te maken met 
onze leden en onze plannen verder toe te lichten. 
 

Wat willen jullie de potentiële leden bieden? 
Vanwege COVID-19 moeten we kijken wat er dit jaar voor programma mogelijk is. Als de maatregelen 
het toelaten starten we op korte termijn met wekelijkse ritten (waarvan maandelijks een 
georganiseerde rit buiten de regio), een weekend buitenland, zijn er plannen voor informatieve 
avonden, trainingen, clinics en zijn we van start gegaan met het zoeken naar een eigen locatie voor een 
bike-park. Daarnaast willen we eind dit jaar een mountainbike festival organiseren bij de 
mountainbikeroute in het Westerveldse bos, waar we samen met tourclub Swolland optrekken in het 
onderhoud. 
 

Is samenwerking met andere partijen belangrijk? 
We willen graag breder kijken dan alleen op clubniveau en zoeken daarbij onder andere de verbinding 
met andere clubs en verenigingen in de regio. We hebben inmiddels met diverse partijen kennis 
gemaakt en konden bij zinvolle initiatieven in de regio aanschuiven om de belangen van onze leden en 
andere mountainbikers te vertegenwoordigen. Zo zien we bijvoorbeeld een samenwerking voor ons, 
vanuit een op te richten stichting met verenigingen in Noord West Veluwe, om van daaruit gezamenlijk 
de routes in die regio te gaan onderhouden en upgraden. Tijdens de opstartfase zijn we in contact 
gekomen met Sportservice Zwolle om te zien waar zij de sportverenigingen kunnen ondersteunen. Zij 
kunnen veel vragen beantwoorden vanuit hun ervaring in het verenigingsleven en we kunnen snel 
schakelen met onze vaste contactpersoon bij vragen die we hebben. 
 


