Verslag algemene ledenvergadering KNWU District Zuidwest Nederland
29 maart 2018 in Donkenhof te Wouw.
Aanwezig namens het bestuur:
Voorzitter
:
Vice voorzitter
:
Secretaris
:
Penningmeester
:
Consul
:
Coördinator Breedtesport
:
STDC
:

Rien Jongenelen
Willem Dielemans
Anja de Bont
Theo van de Kar
Theo Gorissen
Fons van Dorsselaer
Ed Blok

Afwezig namens het bestuur met kennisgeving:
Jeugd coördinator
:
Stan Jansen
Aanwezige verenigingen:
WV Princenhage, WWV, WV Breda, CC Pavè 76
Aanwezige stichtingen en wieler comités:
Kermisronde Roosendaal, Wieler comité Nispen, Wieler comité Oudenbosch, Wieler comité
Huijbergen, Draai van de kaai, Stichting wieler comité Steenbergen, Stichting wielerronde
Stampersgat.
Afwezige stichtingen, verenigingen en wieler comités met kennisgeving:
Zuidwesthoek, Stichting acht van Chaam, EPZ omloop van Borssele, Stichting wieler comité
Woensdrecht, Stichting wieler comité Prinsenbeek, Stichting wieler comité Standdaarbuiten vooruit,
SBWO Ossendrecht.
Aanwezige juryleden:
Laurens v.d. Klundert, Johan van Baal, Kees Nelemans, Cor van Dorst, Cees Goorden, Willem
Dielemans, Anja de Bont.
Afwezige juryleden:
Colinda Vergouwen, Sjaco Westdorp, Frank van Raak, Johan v.d. Made, Monique van den Heuvel,
Michiel de Pooter, Jan Jeras, Roxanne Louwagie.
1. Opening
Rien Jongenelen heet alle aanwezige van harte welkom.
Er wordt een ogenblik stilte gehouden ter nagedachtenis van allen die ons sinds de laatste
vergadering ontvallen zijn.
Stan Jansen is wegens ziekte afwezig.
Laurens v.d. Klundert begint met de huldiging van alle Nederlands kampioenen 2017 uit ons district.
We hadden 23 NK in ons district in 2017. De aanwezige NK krijgen een premie en een bos bloemen.
Degene die zich af hebben gemeld zullen de premie per bank ontvangen. Bij geen afmelding wordt
het bedrag ook niet overgemaakt.

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.
George van der Sijp en Johan van baal hebben het zilveren wiel ontvangen omdat ze 25 jaar jury zijn.

Rien zal de stukken over het nieuwe privacy beleid naar alle verenigingen sturen. Personen moeten
op de hoogte gebracht worden als ze in een bestand staan bij een vereniging.
Matchfixing gebeurt in profcriteriums, deze wedstrijden noemen we daarom ook een
demowedstrijd.
3. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2017
Bart Durinck vraagt wanneer de wielerinfo 2018 verschijnt ?
Deze zal binnen een week digitaal toegestuurd worden.
Cees Goorden meldt dat het dipensatiebeleid wat in het verslag staat niet meer klopt.
Hoe het nu zit kan iedereen op de KNWU site vinden.
Verder zijn er geen op of aanmerkingen betreffende het verslag.
De voorzitter bedankt de notulist Anja de Bont.
4.
a Verslag van de secretaris
Toegevoegd als bijlage.
4b Verslag van de penningmeester
Toegevoegd als bijlage. Theo heeft het verslag toegelicht.
4c Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft alles gecontroleerd en was zeer tevreden.
4d Benoeming kascontrolecommissie 2018
Marco Dierkx en Toon Nijsen zijn bereid dit te doen.
4e Jaarrekening 2017
Deze wordt doorgenomen en is bijgevoegd als bijlage.
5 en 10 Mededelingen van de sport technisch district coördinator
Ed Blok heeft per 1 januari 2018 deze taak overgenomen van Petra v.d. Veen.
Ed wordt in deze vergadering officieel gekozen en benoemd.
Districtsploeg mag deelnemen in de ZLM wedstrijd.
Er zullen tijdrit trainingen worden georganiseerd en de beste uit die trainingen mogen deelnemen
aan het NK tijdrijden.
7 en 8 april zal er een districtsploeg meisjes/vrouwen deelnemen aan een klassieker.
De junioren districtsploeg is zaterdag de omloop van de Braakman wiste verkennen.
6. Mededelingen van de consul
Buitenland toestemming wordt voor 90% door Cees Goorden gedaan i.o.m. Theo Gorissen.
Allen NK zijn in ons district dit jaar.
Steenbergen jeugd en ID renners.
Rucphen masters.
Hoogerheide profs, elite, zowel mannen als vrouwen. De start zal in Nispen plaats vinden.
WK militairen vind in Chaam plaats zowel de weg als het tijdrijden.
De regiokampioenschappen weg dames, elite/belofte, masters vinden 2e pinksterdag in Hoogerheide
plaats.
Het DK tijdrijden is woensdag 23 mei in Hoogerheide. 12,5 km voor nwl j/m en 25 km voor de overige
cat.
NK ID tijdrijden is nog niet geregeld. Theo zal proberen of dat gelijk met het DK tijdrijden kan plaats
vinden.

7 en 9 Mededelingen van de district jeugd coördinator
Anton Tak is per 31-12-2017 gestopt. Stan Jansen is bereid dit te gaan doen. Stan wordt gekozen en
benoemd als district jeugd coördinator.
8. Voorstellen KNWU congres 21 juni 2018
Vragen of ideeën voor het congres kunnen voor 30 mei a.s. ingediend worden bij de secretaris Anja
de Bont.
11. Aftredende bestuursleden
Theo van de Kar is aftredend en niet herkiesbaar.
Theo zal penningmeester blijven tot er een opvolger voor hem is.
In 2019 veel wijzigingen in het bestuur. Fons en Rien zijn dan aftredend en niet herkiesbaar i.v.m. de
maximale termijn dat je zitting in een bestuur mag hebben.
Anja en Willem zijn in november 2019 aftredend en weten nog niet of ze herkiesbaar zijn.
12. Rondvraag
Voor het NK jeugd in Steenbergen kunnen de renners niet zelf inschrijven. Je moet daarvoor
geselecteerd worden.
13. Sluiting
Rien sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.

