Verslag van de algemene ledenvergadering van het district Zuidwest Nederland
Maandag 02-04-2012.
Aanwezig namens het bestuur:
voorzitter
Secretaris
Coördinator Breedtesport
vicevoorzitter
DJC
Afwezig met kennisgeving:
Consul
Waarnemend consul
Penningmeester
Afwezig zonder kennisgeving:
STDC

: Rien Jongenelen
: Ineke van Leest
: Fons van Dorsselaer
: Rein Lambregts
: Edwald Martijn
: Jan van Haneghem
: Hans van Nispen
: Leo Luteijn
: M. Remijn

Aanwezige verenigingen:
WV Breda, ZRTC Theo Middelkamp, Willebrord Wil Vooruit, RSC de Zuidwesthoek, WV
de Jonge Renner, WV Zeeuw’s Vlaanderen.
Aanwezige stichtingen:
St.WC Huybergen St. Wielercomité Oudenbosch, St. Juniorenklassieker de West- Brabantse
Pijl, WC Oud-Vossemeer, St. WC Hoogerheide, St.WC Steenbergen, St. de Willebrordse
Renner, St. wielerpromotie Rucphen, St. WC Roosendaal, St. Ronde van Heerle, St.BaronieClassic, Stichting “Arjaan de Schipper Trofee” ZLM-Goes, EPZ omloop van Borsele, WC ’sHeerenhoek, JWC de Gedempte haven Bergen op Zoom, Kermisronde Roosendaal,
ST.Wielerpromotie Fijnaart,
Afwezige stichtingen met kennisgeving:
St.WC Nispen, St.WC ronde van Made, SBWO Ossendrecht, St. Ronde van de Molen, St.
Wielercomité Standdaarbuiten, St. Wielercomité Nispen, St.WC Acht van Chaam, St.WC,
Tour de Leur, Ronde van Haagpoort, St. W.C. Woensdrecht, St. WC Wijk en Aalburg,
Aanwezige juryleden:
Cees Nelemans, Cees Goorden, Willem Dielemans.
Afwezige juryleden met kennisgeving:
C v Dorst, H.v. Dijk, H.v. Nispen, J. Bakers, M. de Pooter, Marinka Hendrikx, George vd
Sijpt, Anja de Bont.
Overige afwezigen:
C. van Hoek.
Overige aanwezigen:
Dhr. Ben Franssen en Mevr. Linda van Vliet (presentatie aangepast wielrennen)
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er wordt een minuut
stilte gehouden voor degene die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

2. a. Presentatie aangepast wielrennen.
Dhr. Franssen en Mevr. Van Vliet geven een uiteenzetting over de mogelijkheden die
er zijn bij aangepast wielrennen, en wisten niet dat er binnen ons district al zoveel aan
aangepast wielrennen wordt gedaan.
b. Mededelingen en ingekomen stukken:
• Stukken voor het congres.
3. Verslag van de ALV 14-11-2011:
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de opsteller.
4.

a. verslag van de secretaris:
Dit wordt door de secretaris voorgelezen en met dank door de vergadering
geaccordeerd.
b. verslag van de penningmeester:
De penningmeester is niet aanwezig de stukken zijn doorgemaild, hier zijn geen op
of aanmerkingen over.
c. verslag van de kascontrolecommissie:
De Heren van Noorden en Durinck hebben alles in orde bevonden. De vergadering
wordt voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt
daarmee in. De commissieleden worden bedankt voor hun activiteiten.
d. benoeming kascontrole 2012:
Dhr. Durinck en Stoffelen.
e. begroting 2012:
Omdat de aanvragen voor een extra budget door de districten hoger was dan
begroot is door de KNWU procentueel gekort op het aangevraagde budget. Door
de vergadering geaccordeerd.
f. jaarplan 2012. Door de vergadering geaccordeerd.
g. rekening 2011. Door de vergadering geaccordeerd.

5. Mededelingen van de sport technisch districtcoördinator:
• De STDC is niet aanwezig.
6. Mededelingen van de consul:
• Is wegens ziekte verhinderd, Theo Gorissen neemt waar.
• Theo is bij het afgelopen consul overleg aanwezig geweest.
• De komende weken zal hij nog diverse parkoersen moeten keuren.
• De landelijke juryopstellingen worden nu door Joop Reijnders
gecoördineerd.
• Advies aan de organisaties om de volgwagens in de wedstrijd aan te
melden bij de KNWU voor de verzekering.
• Komt waarschijnlijk weer een jury-A cursus in ons district.
• Cees Goorden is het aanspreekpunt voor de toestemmingen in het
buitenland, Willem van Eenenaam keurt de parkoersen in Zeeland en Theo
in West-Brabant.
7. Mededelingen van de Districtsjeugdcommissie:
• Edwald heeft voor de organisaties en juryleden een nieuwsbrief
samengesteld, waar de belangrijke punten en wijzigingen in vermeld zijn.

•

Op het basislidmaatschap mag de jeugd 1 t/m 4 uitsluitend rijden bij club
en inter-clubwedstrijden, zij moeten dan nog wel een transponder huren.

8. Voorstellen KNWU-congres 26-4-2012:
De voorzitter zal daar de kwestie inbrengen over de het toestaan van jeugdwedstrijden
in de maand maart.
Het blijkt nu dat er in verschillende districten wel jeugdwedstrijden zijn gereden.
9. Bestuursverkiezing 2012:
Aftredend en herkiesbaar is penningmeester Leo Luteijn. Leo neemt elk komend jaar
de overweging om nog een jaar door te gaan. Fons van Dorsselaer is vorig jaar 1 jaar
te vroeg herkozen. Bij deze wordt dit hersteld. De vergadering stemt hierin mee.
10. Rondvraag :
WV Breda heeft zich kandidaat gesteld voor het Regio-kampioenschappen veldrijden
2012. De vergadering stemt hierin mee en gaat accoord.
Oproep aan de verenigingen om de Nederlandse Kampioenen aan het bestuur door te
geven. Dit om in de toekomst te vermijden dat er kampioenen niet vermeld worden in
het districtsinfo.
Het districtsreglement is aangepast en wordt goedgekeurd.
Voor de meisjes komen er aparte medailles bij de Districts-kampioenschappen.
Ronde van de Haagpoort is verzet naar 30 september.
Willem Dielemans: Waarom kreeg de combi-ploeg van TMK/BREDA /ZWH geen
toestemming voor de Guido Reybroeck-klassieker?
Antwoord: Dit is een misverstand geweest. De ploeg is later aangemeld als
districtsploeg door STDC maar toen was de inschrijving al vol. In de toekomst zal
deze combiploeg aangemeld worden als districtsploeg.
11. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering en wenst ieder een wel thuis.
Niet genoemde mededeling:
De Kaaimannen uit Roosendaal heeft zich als nieuwe stichting aangemeld bij de
KNWU.

Ineke van Leest
Secr.

