Verslag van de algemene ledenvergadering van KNWU district Zuidwest Nederland
Donderdag 26 maart 2015 in Donkenhof te Wouw.
Aanwezig namens het bestuur:
voorzitter
: Rien Jongenelen
interim secretaris
: Anja de Bont
vicevoorzitter
: Rein Lambregts
Penningmeester
: Theo van de Kar
DJC
: Edwald Martijn
Coördinator Breedtesport
: Fons van Dorsselaer
Consul
: Theo Gorissen
STDC
: Petra van Veen
Afwezig namens het bestuur met kennisgeving:
DJC
: Edwald Martijn
Aanwezige verenigingen:
WV Breda, Theo Middelkamp, RSC de Zuidwesthoek, WV de Jonge renner
Afwezige verenigingen met kennisgeving:
Aanwezige stichtingen en wielercomités:
Wielercriterium Steenbergen, Wielercomité Oudenbosch, West Brabantse Pijl, Stichting wieler comité
Roosendaal, Stichting wielercomité Nispen, Tour de Leur, Ricarflo, Stichting wielertopsport Etten-Leur,
Wielercomité S`Heerenhoek, Ronde van Kruiningen, Ster Zeeuwsche eilanden, J.W.C. Bergen op Zoom,
Stichting Baronie Breda Classic
Afwezige stichtingen en wielercomités met kennisgeving:
Stichting Linie Crossers Lage Zwaluwe, Stichting Wieler comité Prinsenbeek, Ronde van Kalfven
Hoogerheide
Aanwezige juryleden:
Kees Nelemans, Colinda vergouwen, Cees Goorden, Rinus Laurijssen, A.L. van Gils, Cor van Dorst,
Willem Dielemans
Afwezige juryleden met kennisgeving:
Michel Tolhoek, Michiel de Pooter, George v.d. Sijpt, Hans van Nispen
Overige aanwezigen:
Henk van Beusekom, Hilde Oudman,
1. Opening
Rien Jongenelen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder welkom aan
Henk van Beusekom en Hilde vanuit de KNWU.
Alle afgemelde afwezige worden opgenoemd en aansluitend vind er 1 minuut stilte plaats voor al degene die
ons in de afgelopen periode zijn ontvallen.
2. Henk van Beusekom en Hilde Oudman namens de KNWU
Henk en Hilde waren namens de KNWU aanwezig om vragen te beantwoorden die op dit moment in het
district leefden. Er waren vooraf geen vragen vanuit het district en de nu aanwezigen leden. Mochten er
tijdens de vergadering nog vragen rijzen, kunnen deze aan Henk of Hilde gesteld worden.
3. Mededelingen en ingekomen/uitgaande stukken
Ingekomen stukken:
-‐ BAC ADA, advies financiering ADA in en na 2016;
-‐ Verslagen vanuit de KNWU. Omdat niet alle verenigingen deze verslagen rechtstreeks van de
KNWU ontvangen zullen in de toekomst deze verslagen door de secretaris van het district worden
doorgezonden naar alle verenigingen.
Uitgaande stukken:

-‐
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4. Verslag van de algemene ledenvergadering 30 oktober 2015
Er waren geen vragen over het verslag van 26-10-14. Fons wordt bedankt voor het maken van het verslag.
5. Jaarverslag van de secretaris
Dit wordt door de secretaris voorgelezen en met dank door de vergadering geaccordeerd.
6. Verslag 2014 en begroting 2015 door de penningmeester
Voor de consul wordt vanuit de KNWU geen extra middelen gegeven. We komen toch € 2.000,00 tekort voor
de consul. Dit gaan we uit de post voorzieningen comp.app. halen.
Er is nieuw materiaal voor de juryleden aangeschaft voor in totaal € 4.100,00.
Het bestuur heeft wat meer kosten gehad dan gepland. Het STDC heeft wat over gehouden omdat er i.p.v. 2
maar 1 junioren wedstrijd is gereden. De consul heeft minder reiskosten gehad dan voorzien. De kosten voor
de consul zijn altijd al hoger geweest dan de bijdrage van de KNWU. Consul moet veel reizen. Vanaf vorig
jaar mogen de reiskosten die gemaakt worden voor de KNWU indienen buiten de normale jaarlijkse
vergoedingen worden gedeclareerd.
De inkomsten zijn wat meer door de vele bijschrijvingen in ons district.
De transponders hebben iets minder opgebracht dan begroot.
Toch hebben we een kleine winst behaald met vergelijking tot voorgaande jaren.
De organisatie die het DK organiseert krijgt het jury geld vanuit het district betaald verder niets. De
organisatie die het DK tijdrijden organiseert krijgt vanaf 2015 een extra vergoeding van € 750,00.
Het videogeld is inkomsten waarvan wij de apparatuur up to date houden. De video’s zijn eigendom van het
district.
STDC heeft meestal een grote uitgaven post. Er wordt voor het STDC ook altijd geld aan de KNWU
gevraagd, maar de bijdrage wordt ieder jaar minder.
7. Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrole heeft door Laurens v.d. Klundert en Anja de Bont, plaats gevonden. Het zag er perfect uit
alles netjes in orde en overzichtelijk.
8. Benoeming kascontrolecommissie
Zowel Laurens als Anja treden af als lid van de kascontrolecommissie. Stan Janssen en Fester Aarts melde
zich aan en zullen over het boekjaar 2015 de kascontrole doen.
9. Mededelingen van de sport technisch district coördinator
Er is nieuwe kleding voor de districtsploeg besteld zodat ze er weer netjes bijrijden.
Er zijn nu 2 thema-avonden georganiseerd 1 over trainingsleer en 1 over voeding. 20 april staat de volgende
op het programma (core-stability).
Er staan ook nog centrale trainingen op het programma en wel op 19 mei wordt er aandacht aan het
tijdrijden gegeven, op 16 juni over hoe verdeel je je krachten en 18 aug. is het thema een ploegentijdrit.
Zaterdag 2 mei is er een trainingsdag in de Vlaamse Ardenne geregeld.
3 t/m 6 juli gaat de districtsploeg naar Kontich.
Peter Zijderveld heeft een selectie gemaakt voor het RTC Brabant.
De wegtraining van RTC Brabant is op woensdagavond. Daar mogen alle dames uit ons district ook
meetrainen.
Als er in een klassieker al verenigingen van het district rijden mag er volgens de reglementen van de KNWU
niet met een districtsploeg gestart worden. Daardoor kunnen de districtploegen niet altijd deelnemen ook al
zijn de wedstrijden in ons district. Soms wordt er ook wel met een ander district een combiploeg gevormd
zodat er toch deelgenomen kan worden.
Bert vraagt of Zeeland ook bij ons STDC valt en Petra antwoord dat ook Zeeland erbij hoort.
10. Mededelingen van de consul

Er zijn dit jaar 83 wedstrijden in ons district. 2 Wedstrijden, Axel en Teteringen, gaan dit jaar niet door. Deze
comités hebben op het laatste moment toch af moeten zien om een wedstrijd te organiseren.
De jeugdwedstrijd die vooraf zou gaan bij de Marianne Vos classic is helaas ook komen te vervallen.
De transponders van het district zullen zo snel mogelijk worden omgeruild, omdat de transponders het nu
niet allemaal meer goed doen en de batterijen niet vervangen kunnen worden.
Er komt een nieuw my labs programma. Henk Beusekom vertelt dat de laatste testen op dit moment plaats
vinden. Het nieuwe programma is eenvoudiger om mee te werken. Zodra het programma goed werkt worden
alle computers in ons district voorzien van dit systeem.
11. Mededelingen van de district jeugd coördinator
Helaas is Edwald wegens andere verplichtingen niet aanwezig.
De selectie wedstrijden voor het NK bij de jeugd zijn:
-‐ 29 maart Steenbergen;
-‐ 4 april Nieuwdorp;
-‐ 12 april Kaatsheuvel;
-‐ 18 april Lewedorp;
-‐ 14 mei DK in Kapelle;
-‐ 24 mei Moerdijk.
12. Voorstellen KNWU congres 21 april 2015
Er zijn nog geen vragen of voorstellen ingekomen, dit kan nog tot 1 april 2015.
13. Bestuursverkiezing
Edwald Martijn is aftredend en herkiesbaar. Edwald wordt herkozen als jeugd coördinator voor het district.
Rein Lambregts is aftredend en niet herkiesbaar. Rein wordt door Rien heel erg bedankt voor zijn inzet de
afgelopen 4 jaar van het district. Rein ontvangt een enveloppe en een bos bloemen als dank.
Rein vertelt nog dat hij ruim 32 jaar, in besturen die met wielrennen te maken hadden, heeft gezeten. Hij
gaat nu samen met zijn vrouw genieten van zijn vrije tijd. Rein is nog niet verloren voor de wielersport. Zo zit
hij nog in de organisatie in Oosterhout voor de vierde etappe van de Boels Rental Ladies Tour op 4
september 2015.
Rein eindigt met iedereen te bedanken voor de fijne samenwerking.
Voor de functie van vice voorzitter zijn nog geen nieuwe kandidaten.
14 Aanstelling Anja de Bont als secretaris
Anja heeft vanaf 1 januari 2015 als interim secretaris plaats genomen in het districtsbestuur. Er zijn geen
bezwaren dat zij nu officieel toetreed tot het bestuur van het district.
15 Rondvraag
De commissie antidopingaanpak heeft een verslag gemaakt van de afgelopen periode en een advies
gegeven hoe ze nu verder met de financiering. Voor 2015 is vorig jaar besloten dat de districten en
afdelingen samen in totaal € 2.000,00 bijdragen aan de totale kosten van € 50.000,00 voor de extra
dopingcontroles.
In 2013 is de commissie begonnen met onderzoek hoe het een en ander kan worden geregeld om doping
aan te pakken. Er werden jeugd Chanels georganiseerd en thema bijeenkomsten. Ook kwam er een
meldpunt waar doping gebruik eventueel anoniem kan worden gemeld. Artsen en trainers werden bij
geschoold. 100 dopingcontroles vonden plaats bij diverse categorieën en wedstrijden. Voor 2015 heeft de
KNWU € 50.000,00 uit div. potjes betaald. Om in 2016 en de daar opvolgende jaren de sport dopingvrij te
krijgen is veel geld nodig. Het voorstel is om de basislicenties volgend jaar met € 2,00 te verhogen zodat dat
geld dan naar de commissie antidopingaanpak kan gaan.
15a Praatje Colinda Vergouwen om nieuwe juryleden te werven
De vraag is om als vereniging of stichting eens rond te kijken of er mensen zijn die interesse hebben om te
gaan jureren bij wielerwedstrijden. Zonder Jury geen wedstrijd. Als jurylid kan je altijd aangeven wanneer je
wel of niet kan jureren. Jureren is heel goed te combineren met werk, hobby`s of een gezin.
Fester Aarts vraagt of organisaties niet mee kunnen jureren zeker nu we met transponders fietsen.

Colinda antwoord dat techniek je soms in de steek laat en er ook vaak beslissingen moeten worden
genomen zodat je toch echt wel een cursus jureren, moet hebben gevolgd om dat te kunnen doen.
Comités hebben het ook vaak op een wielerdag druk met andere organisatorische aan gelegenheden.
Fester Aarts vraagt of er vrijwilligers jury werk kunnen verrichten.
Theo meldt dat dit bij de inschrijving al is uit geprobeerd maar dat is niet goed gegaan. Je moet toch ervaring
met het systeem hebben en als vrijwilliger dan al op meerdere plekken hebben mee gelopen hoe het
systeem werkt.
Stan Janssen meldt dat je als vereniging al blij moet zijn dat er mensen zijn die cursussen willen volgen voor
trainer, verzorger of ploegleider en dat het niet mee zal vallen om ook nog mensen uit de vereniging te
werven om jurylid te worden.
Colinda Vergouwen meldt dat de presentatie om juryleden te werven niet bedoeld is om mensen bij
verenigingen weg te halen maar misschien zijn er mensen in je omgeving die interesse hebben. De
presentatie zal naar alle mailadressen die bekent zijn bij het district worden verzonden.
Bert van Gils denkt dat de jurycursus voor mensen uit zeeland te ver weg is.
Theo antwoord als Bert 5 of 6 mensen bereid vind om een jurycursus te volgen dat het dan ook in zeeland
kan worden gegeven.
Erik van Oers stelt voor om eventueel samen met de KNSB te gaan jureren.
Dit wordt weleens gedaan maar beide bonden hebben een heel jaar werk voor hun juryleden.
Henk van Beusekom vertelt dat over de bijeenkomst met Minister Schipper en verschillende sportbonden.
De KNWU wordt als groot voorbeeld over de dopingaanpak genoemd.
Stan Janssen vraagt of op deze manier de laagdrempeligheid niet wordt weg genomen.
De basislicentie zal van € 8,00 naar € 10,00 gaan dus vermoedelijk heeft dat nog geen consequenties om de
wielersport te gaan beoefenen.
Bert van Gils vraagt of hij voor al zijn basislidmaatschappen meer moet gaan betalen.
Volgens Rien wordt op dit moment hard gewerkt om te verkomen dat leden meerdere keren extra moeten
betalen.
Erik van Oers vraagt of de verhoging van € 2,00 ook in 2017 geldt of dat het dan weer omhoog gaat.
Het zal in het voorjaarscongres eerst voor 2016 nog goed gekeurd moeten worden. Rien vraagt of er iemand
tegen het voorstel is. Er zijn geen tegen stemmen.
Bert van Gils vraagt aan Henk wat de plannen zijn met de jeugd het komende jaar.
Henk vertelt dat het onderwerp jeugd even stil ligt. Op dit moment heeft het project “hoe ziet het wielrennen
er in 2020 uit” voorrang op andere projecten. De KNWU is druk bezig om klaar te zijn voor het wielrennen in
2020. Omtrent dit onderwerp komen er in het hele land themabijeenkomsten.
Erik van Oers wil graag met enkele leden van het districtsbestuur aan tafel omdat hij van oordeel is dat er te
snel ja is gezegd op een nieuwe MTB vereniging. De jonge renner is hierdoor veel leden kwijt geraakt.
Rien zal samen met Henk een datum voor een gesprek plannen.
16. Sluiting
Rien dankt alle aanwezige voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.
De secretaris,
Anja de Bont.

