
Verslag van de algemene ledenvergadering van KNWU district Zuidwest Nederland  
Woensdag 31 maart 2016 in Donkenhof te Wouw. 

 
Aanwezig namens het bestuur:    
voorzitter : Rien Jongenelen     
Secretaris : Anja de Bont 
Penningmeester : Theo van de Kar 
Vicevoorzitter : Willem Dielemans     
Coördinator Breedtesport  : Fons van Dorsselaer 
Consul : Theo Gorissen 
 
Afwezig namens het bestuur met kennisgeving:    
STDC                             : Petra van Veen 
DJC : Anton Tak 
 
Aanwezige verenigingen: 
WV Breda, Theo Middelkamp, WV de Jonge renner, W.V. Zeeuws-Vlaanderen, Willebrord Wil Vooruit, 
RSC de Zuidwesthoek. 
 
Aanwezige stichtingen en wielercomités: 
Wielercriterium Steenbergen, Stichting wielercomité Roosendaal, Stichting wielercomité Nispen, Ronde 
van Kruiningen, Ster Zeeuwse eilanden, EPZ omloop van Borsele en Stichting “Adriaan de Schipper 
Trofee” (ZLM Roompot tour) 
  
Afwezige stichtingen, verenigingen en wielercomités met kennisgeving:  
Omloop van de Braakman, wielerstichting IJzendijke, X-treme 
 
Aanwezige juryleden: 
Anja de Bont, Willem Dielemans, Sjaco Westdorp. 
 
Afwezige juryleden met kennisgeving: 
Kees Nelemans, Colinda Vergouwen. 
 
Overige aanwezigen: 
Aimee Groot en Henk van Beusekom van het KNWU bureau. 
Pim Schraver, Arie de Jong, R. Ottevanger, C. Ottevanger-Vink, Stan Goderie. 
 
Overige afmeldingen 
Didi de Vries, Demi de Jong, Nina Houmes, Stijn Daemen, Milan Vader. 

 
1. Opening en huldiging Nederlandse kampioenen 2015 die lid zijn van een vereniging in het 

KNWU District Zuidwest Nederland. 
 
Rien Jongenelen heet alle aanwezigen van harte welkom.  
De aanwezigen Nederlandse kampioenen 2015 uit ons district, Axel Roks, Stan Goderie, ouders Bas 
Ottevanger, Irma van Duyn,  Amy de Bruijn, Roan Konings en Yara Kastelijn worden gehuldigd met een 
bloemetje en premie.  
 
Daarna wordt de vergadering voortgezet en beginnen we met de gepaste minuut stilte voor alle mensen 
die ons dit jaar ontvallen zijn met name onder andere de KNWU directeur Huub Kloosterhuis.  
Er worden 2 punten aan de agenda toegevoegd. Punt 9a klassement van Zeeland en punt 9b vragen 
aan Aimee en Henk, die namens de KNWU aanwezig zijn. 
 
2. Ingekomen en uitgaande stukken 
 
Ingekomen:   

- Div. uitnodigingen van comités/organisaties 
- Div. stukken vanuit de KNWU 

Uitgaande: 
- Agenda 31 maart 2016 



- Uitnodiging Nederlands kampioenen 2015 district Zuidwest Nederland 
 
3. Verslag algemene ledenvergadering 4 november 2015 
Er komt een opmerking of de KNWU iets aan het verloop van de jeugdleden naar Belgische clubs kan 
gaan doen. 
Dit onderwerp wordt tijdens het voorzittersoverleg behandeld. 
 
4. Verslagen 
4a. Verslag van de secretaris 
Verslag wordt als bijlage mee gestuurd. 
 
4b. Verslag van de penningmeester 
Bij de agenda heeft iedereen het financieel verslag ontvangen.  
Het districtsbestuur heeft € 8100,- gedeclareerd 
STDC heeft € 5496,- gedeclareerd 
Consul heeft € 4496,- aan kosten gedeclareerd 
Er is afgelopen jaar € 5585,- aan nieuwe video en computerapparatuur voor de jury aan geschaft. 
Het eigen vermogen van het district is op 31 december 2015 € 36692,-  
 
4c. Verslag van de kascontrolecommissie 
Fester Aarts en Stan Jansen zijn voor de kascontrole bij Theo v.d. Kar geweest. Kascontrole is 
akkoord verklaard. 
 
4d. Benoeming kascontrolecommissie 2016 
Adri van Noorden, Fester Aarts en Stan Jansen. 
 
4e. Jaarrekening 2015 
Deze heeft iedereen bij de agenda ontvangen. 
 
5. Bestuursverkiezing 
Fons van Dorsselaer is aftreedbaar en herkiesbaar. Fons wordt voor 3 jaar herkozen. 
 
6. Mededelingen STDC 
Petra is helaas afwezig. Er is aan een aantal wedstrijden met een districtsploeg deelgenomen. De 
activiteiten die vanuit het STDC zijn georganiseerd worden goed bezocht. Op dit moment volgt Petra de 
opleiding WT 4 wat ook voor ons district van belang is. Er zal zeker vanuit het district ook geïnvesteerd 
worden om vakbekwame mensen op verschillende disciplines te krijgen. 
 
7. Mededelingen van de consul 
Er hebben 88 wedstrijden plaats gevonden in ons district in 2015. 
Wedstrijden die niet zijn doorgegaan waren Almkerk, Lewedorp en de Brabantse wal. 
 
In 2015 zijn de juryleden Ineke van Leest en Huub van Dijk gestopt. 
Sjaco Westdorp uit `s Heerenhoek is er als nieuw jurylid . 
 Floor Cartens en Roxanne Louwagie zijn begonnen aan de juryopleiding. 
 
Er wordt een dringend verzoek aan de organisaties gedaan om voor de ID-renners meer wedstrijden 
te  organiseren. 
 
8. Mededelingen van de district jeugdcommissie 
Anton Tak is helaas niet aanwezig omdat hij ziek is. 
1 selectiewedstrijd voor de jeugd, Lewedorp, komt te vervallen er zal geen andere wedstrijd worden 
aangewezen.  
Er is in ons district 1 nieuweling, Sem van Meer, die dispensatie heeft gekregen om dit jaar bij cat. 7 te 
mogen rijden.  
Dispensatie gaat altijd in overleg met consul en jeugdcommissie. 
 



 
9. Voorstellen KNWU-congres 19 april 2016 
Hier zijn geen voorstellen voor binnen gekomen. 
 
9a. Klassement Zeeland  
Piet Schraver geeft uitleg over hoe diverse comités aan het nadenken zijn om een klassement voor 
Zeeuwse wedstrijden te gaan organiseren. Op dit moment rijden daar vanuit de KNWU  meestal de cat. 
elite/belofte/amateurs mannen. Graag zouden ze daar ook de andere cat. vanuit de KNWU zien rijden. 
Er zijn op dit moment 7 comités die interesse hebben om deel te nemen aan een klassement. 
De consul verteld dat er geen voorwaarden verbonden zijn om een klassement te rijden. Wel graag altijd 
in overleg met consul zodat het zeker goed toepasbaar is. 
 
9b. Vragen aan KNWU-afgevaardigden 
Rien meld dat het districtsbestuur overleg heeft gehad met de verenigingen uit het district over het 
vertrek van de jeugdrenners naar Belgische clubs. Fester Aarts en Rien gaan een brief opstellen die 
vanuit het district naar de KNWU gestuurd zal worden. Buiten de jeugdrenners zijn het ook nieuwelingen 
en junioren die naar België vertrekken. 
Henk meldt ook dat hij hierover al gesprekken heeft met de Belgische wielerbond. 
België kent meer voorwaarde voor Belgische renners om in Nederland te rijden vandaar dat er niet 
zoveel Belgische renners naar Nederland komen om te fietsen. 
Nederlandse renners die in België rijden moeten ook punten hebben om aan het NK te kunnen 
deelnemen. Dat staat ook duidelijk in de jaarlijkse besluiten. 
 
10. Rondvraag 
Stan Jansen: 
RSC de Zuidwesthoek wil 19 juni het NK voor ID-renners organiseren mits de KNWU hier mee akkoord 
gaat. 
 
11. Sluiting 
Rien bedankt de aanwezigen en wenst iedereen een goede thuisreis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


