Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2017
District Zuidwest knwu
Aanwezig namens het bestuur:
Voorzitter
:
Rien Jongenelen
Vice voorzitter
:
Willem Dielemans
Secretaris
:
Anja de Bont
Penningmeester
:
Theo van de Kar
Consul
:
Theo Gorissen
Coördinator breedtesport:
Fons van Dorsselaer
STDC
:
Petra van der Veen
Afwezig namens het bestuur met kennisgeving:
Jeugd coördinator
:
Anton Tak
Aanwezige verenigingen:
Theo Middelkamp, WV Breda, WWV
Aanwezige stichtingen en wieler comités:
Stichting wielerpromotie Fijnaart, Wieler comité `’s-Heerenhoek, EPZ omloop van Borsele, Stichting
wieler comité Roosendaal, Stichting wieler comité Steenbergen, Stichting wieler comité
Standdaarbuiten, Stichting wieler comité Oudenbosch, Stichting wieler comité Nispen, J.W.C.
gedempte Haven, Wieler comité Rentoc, Wieler comité Huijbergen
Afwezige stichtingen, verenigingen en wieler comités met kennisgeving:
Wieler comité Nieuw-Vossemeer, Wieler comité Oud-Vosmeer, SBWO Ossendrecht, Wieler comité
Woensdrecht, Wieler comité Prinsenbeek, Wieler comité Chaam, Wieler comité Stampersgat
Aanwezige juryleden:
Roxanne louwagie, Sjaco Westdorp, Anja de Bont, Willem Dielemans, Cees Goorden, Laurens van de
Klundert, Kees Nelemans, Cor van Dorst
Afwezige juryleden met kennisgeving:
Jan Jeras, Rinus Laurijssen, Colinda vergouwen, George van der Sijpt, Monique van den HeuvelLaurijssen, Antoon Luyten
Aanwezig namens de KNWU:
Johan Lammertink
1. Opening
Rien Jongenelen heet alle aanwezige van harte welkom in het bijzonder Johan Lammertink.
Als extra agendapunt zal de onkosten vergoeding van STDC worden toegevoegd.
2. Mededelingen en ingekomen/ uitgaande stukken
Het bestuur heeft diverse uitnodigingen gehad voor wielerevenementen en heeft waar kon daar
gehoor aan gegeven door aanwezig te zijn.
Er zijn vele stukken vanuit de KNWU doorgestuurd naar de leden van het district.
Rien Roks heeft het zilveren wiel mogen ontvangen. John Akkermans heeft een KNWU speld in
ontvangst mogen nemen. Jan Knuit heeft een trofee van het district ontvangen.
De KNWU is van Nieuwegein naar Papendal verhuist, helaas was er vanuit het bestuur niemand in de
gelegenheid om naar de opening te gaan.

Het dispensatiebeleid voor nieuwelingen/junioren zowel jongens als dames zal in 2018 voor alle
renners hetzelfde zijn. Het maakt dan niet meer uit of je voor een Nederlandse of buitenlandse ploeg
rijdt. Als er binnen een straal van 50 km een wedstrijd wordt er geen dispensatie voor een
buitenlandse wedstrijd meer gegeven. Er zullen een paar uitzonderingen daarin blijven.
Het puntensysteem voor de sportklasse zal als proef in 2018 gaan gelden.
3. Verslag algemene ledenvergadering 30 maart 2017
Er zijn geen vragen of opmerkingen betreffende het verslag.
De voorzitter bedankt de notulist Fons van Dorsselaer.
4. Mededelingen S.T.D.C.
-Voor de selectieprocedure NK tijdrijden telden 4 tijdritten mee. DJR organiseert al jaren een
tijdritcompetitie en daar kon iedereen uit ons district aan deelnemen, als ze voor plaatsing in
aanmerking wilden komen.
- Agenda was goed gevuld met wedstrijden wat weinig ruimte bood voor andere activiteiten van het
STDC.
- Met de Nieuwelingen is de Herman van Springel trofee gereden als district. Hidde van Veenendaal
won deze wedstrijd.
- De intentie is om meer wedstrijden te rijden in België als districtsselectie. Omdat er in de
topcompetitie maar 2 buitenlandse verenigingen mogen starten is deelname soms moeilijk.
Ook als je mag starten bepaald de organisatie nog vaak of je met andere verenigingen moet samen
rijden.
-Het zou leuk zijn als er een organisatie is die een tijdrit zou willen organiseren voor nieuwelingen/
junioren en belofte zowel jongens als dames. En dan met een minimale lengte van 15 km.
-Vooruitkijkend naar 2018:
- Het creëren van een talentengroep nwl/jun m/v om ze leerlijnen en
extra trainingen aan te bieden.
-Tijdritcompetitie, eventueel weer bij DJR aangevuld met een aantal
Tijdritten georganiseerd door andere verenigingen.
-Bijscholing van trainers/ploegleiders.
-Wintertraining is ook weer gestart o.l.v. Wim Sitters. Gemiddeld 11 deelnemers per keer tot nu toe.
Helaas wel weinig nwl en jun. Nu vooral beloften.
Dit komt vooral omdat veel renners wedstrijden rijden op de baan en in het veld.
Inmiddels is afgelopen zaterdag 5 november de WT1 opleiding gestart voor ouders uit ons district.
Zaterdag 18 nov is de 2e dag. De cursus bestaat uit 4 x 1,5 uur les waarvan 2 x praktijk en 2 x theorie.
We hebben dit gecombineerd zodat het maar 2 zaterdagen kost. Opleiding wordt gegeven door
Twan van Gestel via de wieleracedemie.
Het is naast plannen van activiteiten voor renners ook belangrijk dat we aan het kader denken bij de
verenigingen. En bij het aanbieden van WT1 vanuit het district geven we een goed signaal af met de
hoop dat ze hierna eventueel een WT2 gaan volgen en daarna een WT3. Het aantal WT3 trainers is te
weinig voor ons district. Hoop dat dit ook vanuit de clubs gestimuleerd gaat worden.
Petra zal stoppen per 1 januari 2018 als STDC. Door haar drukke werkzaamheden en veel van huis te
zijn heeft ze dit besluit genomen.
Het district zoekt dus een nieuwe STDC .
5. Consul
-Buitenland toestemming aan renners gaan via consul. 6 Dec vergadering criteriums dan is ook een
overleg met de commissie wegsport en de consuls.
-De eendagswedstrijden in ons district zijn goedgekeurd.
-Op dit moment is Theo druk bezig met de nieuwe kalender voor het wegseizoen. Lage Zwaluwe en
het Ginneken verdwijnen van de kalender.
-De jeugdklassieker, Bavelse berg en Oosterhout worden niet meer op de zelfde dag verreden.

-DK hebben 3 organisaties interesse in. Wernhout, Hoogerheide en Willem de Nijs. Theo en Rien
gaan met alle drie in gesprek over wie het zal gaan organiseren de komende 3 jaar.
-Wedstrijden zijn pas definitief als ze besproken zijn op de kalendervergadering.
- 17 januari 2018 zal er een volgerscursus in `’s-Heerenhoek gegeven worden.
WWV heeft ook interesse om een volgerscursus te organiseren. Hiervoor kan nog opgegeven
worden. Theo zal de cursussen zelf geven.
Voor internationale wedstrijden moeten volgers een licentie hebben die elk jaar verlengd moet
worden. Een licentie vervalt als je die een jaar niet hebt aangevraagd.
Voor nationale wedstrijden is een volgerslicentie niet verplicht, volgers moeten dan wel een
applicatiecursus van een dagdeel hebben gevolgd. Dat is 3 jaar geldig.
- In 2018 is het NK jeugd in Steenbergen ook het NK G-renners zal daar plaats vinden.
-Het WK militaire zal in 2018 met de acht van Chaam in Chaam plaats vinden. De tijdrit zal ook in
Chaam plaats vinden op een andere dag in diezelfde week.
6. Penningmeester
De 1e toegestuurde begroting was fout opgeteld. De 2e toegestuurde begroting is de juiste. Er waren
geen vragen over de begroting.
7. Jeugd coördinator
Geen mededelingen vanuit de jeugd coördinator. Helaas was Anton niet aanwezig.
8. KNWU congres 28 nov.
Er zijn geen vragen vanuit het district binnen gekomen voor het congres. Aan de orde is de functie
van penningmeester, i.v.m. het niet herkiesbaar zijn van de aftredende penningmeester. Er is een
nieuwe kandidaat gevonden.
8a. STDC vergoeding
De KNWU wil de STDC vergoeding in alle districten gelijk stellen. De verhoging van de vergoeding ligt
bij de districtsbesturen. Wij stellen drie mogelijkheden voor:
€ 100,00 per maand
- € 150,00 per maand
- Uurvergoeding met een Max van €150,00 per maand
District kiest voor € 100,00 per maand als STDC vergoeding.
De inhoud van STDC is:
- Organiseren activiteiten
- Vergaderingen bijwonen en/of voorzitten
- Wedstrijden met de districtsploeg naar toegaan
- Je moet WT3 hebben
- Tijd en energie in kunnen steken
9. Wat ter tafel komt
Johan Lammerts heeft niets te melden namens de KNWU. Johan is sinds 1 januari technisch directeur
bij de KNWU. Sinds okt maakt Johan ook de beleidsplannen voor het BMX en freestyle fietsen voor
de junioren en elite onder de 23.
Bart Durinck vraagt wanneer de kalendervergadering van het district is.
Theo Gorissen antwoord dat die nog niet gepland is. Mochten alle datums en cat. goed gekeurd
worden zal er geen vergadering plaats vinden. Iedereen zal dan een mail met akkoord krijgen.
Bart Durinck vraagt of het digitale wielerinfo eerder rond gestuurd kan worden dan maart 2018.

Willem Dielemans antwoord dat iedereen hem voor de voorjaarsvergadering zal ontvangen.
10. Sluiting
Rien sluit de vergadering om 20.30 uur en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid in het
bijzonder Johan Lammerts.

