
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGDERING 14 NOVEMBER 2019 
    DISTRICT ZUIDWEST KNWU 
 
Aanwezig namens het districtsbestuur : 
Vice voorzitter    : Willem Dielemans 
Secretaris    : Anja de Bont 
Penningmeester   : Theo van de Kar 
Consul     : Theo Gorissen 
Jeugd coördinator   : Stan Jansen 
 
Afwezig met kennisgeving leden districtsbestuur: 
Voorzitter     : Bart Durinck   
STDC     : Ed Blok 
 
Aanwezige verenigingen : 
RSC de Zuidwesthoek, WV Breda, ZRTC Theo Middelkamp, CC Pave. 
 
Aanwezige stichtingen en wieler comités: 
Stichting wieler comité Nispen, Stichting wieler comité `’s-Heerenhoek, Wieler comité 
Standdaarbuiten, Kermisronde Roosendaal, Ronde van Made, SWS Steenbergen, Wielerstichting 
Rentoc, Omloop  van Borsele. 
 
Aanwezige juryleden : 
Anton Luyten, Sjaco Westdorp, Kees Nelemans, Cor van Dorst, Jan Jeras, Cees Goorden, Johan van 
Baal, Willem Dielemans, John Franken, Huub van Dijk, Anja de Bont. 
 
Aanwezig namens het hoofdbestuur KNWU : 
Robert Slippens 
 
Overige aanwezige basisleden : 
Rien Jongenelen 
 

1. Opening 
Willem Dielemans opent de vergadering en heet alle aanwezige van harte welkom. In het bijzonder 
Robert Slippens die namens het hoofdbestuur van de KNWU aanwezig is. Bart Durinck is wegens 
ziekte afwezig. Ed Blok STDC is verhinderd. 
 
Er wordt een  minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan alle die ons sinds de laatste algemene 
ledenvergadering ontvallen zijn.  
 

2. Mededelingen en ingekomen / uitgaande stukken 
-Begin 2020 zal er een website van het district Zuidwest online gaan. Graag wijzigingen voor 1 
december 2019 doorgeven bij het secretariaat van ons district. 
-Ad Dierks heeft het zilveren wiel ontvangen 
-Marco Dierks heeft de gouden KNWU speld ontvangen 
-Wim van Dongen heeft de gouden speld van de KNWU in ontvangst mogen nemen. 
-17 november 2019 bestaat x-treme 25 jaar. Er is vanuit de KNWU een vlag geschonken die Stan 
Jansen 16 november 2019 aan x-treme zal overhandigen.  
-Diverse stukken vanuit de KNWU zijn doorgestuurd naar leden van het district. 
 

3.Verslag algemene ledenvergadering 28 maart 2019 



Mery Roks heeft een vraag over het teveel geld in kas op blz. 2. Haar vraag is of Standdaarbuiten 
eventueel een bijdrage voor de dikke banden race kan krijgen. Mery kan daar een verzoek voor 
indienen bij de penningmeester van het district. 
Mery vraagt of het bijschrijfgeld, wat nu gesplitst wordt, in het geheel naar het comité kan en niet de 
helft meer naar het district. 
Omdat het teveel in kas in 5 jaar moet worden afgebouwd en er dan geen inkomsten meer zouden 
zijn als het bijschrijfgeld in zijn geheel naar de comités gaat is dat geen goed plan.  
 
Er waren verder geen opmerkingen over het verslag. Anja wordt bedankt voor het maken van het 
verslag. 
 

4.Bestuursverkiezingen functie voorzitter 
Er zijn geen kandidaten voor voorzitter aangemeld. Anja de Bont stelt zich kandidaat voor voorzitter 
vanaf de voorjaarsvergadering van 2020. Tot die tijd zal dhr. Bart Durinck voorzitter zijn. Omdat Anja 
zich kandidaat stelt zal er op zoek moeten worden gegaan voor een nieuwe secretaris. 
 
5.Bestuursverkiezing functie Breedtesport 
Voor de functie breedtesport heeft dhr. Anton Luyten zich kandidaat gesteld. Anton wordt door de 
aanwezige ingestemd. Anton zal de komende 4 jaar de functie breedtesport vertegenwoordigen 
vanuit ons district. 
 
6. Mededelingen STDC 
Ed Blok was verhindert en had geen mededelingen. 
 
7. Mededelingen consul 
- De kalender voor het weg seizoen 2020 is op een paar datums rond. Er zijn 3 wedstrijden van vorig 
jaar nog niet aangevraagd. De landelijke kalendervergadering is 9 december daarna zal er een 
kalendervergadering voor ons district gepland worden. 
- Er komen 3 wedstrijden bij : Dinteloord, Biesbos Noord-Waard en een 3 daagse  jeugd in Hank. 
- Het regiokampioenschap MTB moet ons district in 2020 organiseren. Wij zijn n og op zoek naar een 
organisatie. 
- Het overleg met de politie voor de begeleiding vindt na de landelijke kalendervergadering plaats. 
Theo voorziet geen hele grote problemen voor ons district. 
- Willem van Eenenaam is gestopt met jureren. 
- Er heeft een gesprek plaats gevonden met Theo, Geesje Kind en Henk van Beusekom. Zolang Theo 
consul is zal Geesje niet meer als jurylid in ons district worden opgesteld. 
 
8. Mededelingen penningmeester 
Theo v.d. Kar legt de begroting 2020 uit aan de aanwezige. 
Punt 1.5   €5200,00 diversen is als volgt begroot: - € 1000,00 NK premies 
       -€ 200,00 kleine kantoorbenodigdheden 
       -€ 4000,00 promotie wielrennen 
 
Huub van Dijk merkt op dat het niet duidelijk is en erg vaag als er grote bedragen bij diversen staan.  
Theo legt uit dat dit een format is vanuit de KNWU die voor de begroting wordt gebruikt.  
Pas bij een jaaroverzicht zijn de bedragen die nu als diversen staan gespecificeerd omdat je dan kan 
zien waar ze daadwerkelijk aan zijn uit gegeven. 
 
De begroting voor 2020 wordt goed gekeurd.  
Theo zal op de voorjaarsvergadering van 2020 herkiesbaar zijn als penningmeester. 
 
9. Mededelingen van de district jeugd coördinator 



-Er is een bijeenkomst van het STDC geweest. Daar is de presentatie “Talentenontwikkeling 
2030”gedaan vanuit de KNWU. Het boekje Talentenontwikkeling doe je samen is te downloaden via 
de KNWU site. Vanuit het district zal er een vervolg plaats vinden om ouders en renners te betrekken 
bij het vervolg van Talentenontwikkeling 2030. 
- Het NK jeugd blijft behouden ondanks de druk bij de categorie 1 t/m 4. De jeugd krijgt in ons district 
bij alle wedstrijden punten voor deelnamen aan het NK jeugd. De punten gaan mee naar de volgende 
categorie als een renner moet overstappen. Er worden bij het districtskampioenschap geen dubbele 
punten meer gegeven. 
-Wedstrijden voor jeugd in het buitenland gaan beperkt worden. 
-Er zal in maart 2020 een baanclinic worden georganiseerd voor de jeugd en nieuwelingen. Er is daar 
in de begroting een bedrag vaan € 850,00 punt 4.4 voor begroot. 
 
10. KNWU congres 28 november 2019 
Vanuit ons district zijn er geen voorstellen binnen gekomen. 
 
In de jaarlijkse besluiten pag. 18 staat dat er inschrijfgeld mag worden gevraagd is dat verplicht. 
Het antwoord is dat het niet verplicht is. 
Er wordt op dit  moment gekeken of renners bij inschrijving via de KNWU site direct een bedrag per 
wedstrijd moeten gaan betalen. Organisaties betalen voor een wedstrijd nu geld dat zou dan komen 
te vervallen. 
 
11. Rondvraag 
Wieler comité Nispen merkt op dat er KNWU criteriums weinig deelnemers krijgen en er bij TMZ en 
de BWF meer deelnemers komen. 
Ant. Er is een vergadering van WFN geweest en daar werd gezegd dat ook andere bonden met 
minder deelnemers te maken hebben in wedstrijden.  
Er wordt zeker geprobeerd samen te werken waar mogelijk is. Elite/belofte mogen ook zonder 
toestemming naar het buitenland en dat is ook een oorzaak dat er soms minder vertrekkers zijn. 
 
Wieler comité Nispen vraagt of er aparte prijzen mogen zijn als categorieën samen rijden. 
Ant. Dat mag zeker als er dan ook verschillende kleuren rugnummers worden gedragen omdat het 
anders niet te jureren is.  
 
Sportklasse / amateurs mogen niet samen rijden. 
Amateurs / elite/belofte mogen wel samen rijden.  
Als nieuwelinge j/m en junioren j/m samen rijden mogen die bij 1 klassering hetzelfde verzet rijden.  
Als je deze cat. apart wilt klasseren moeten ze hun eigen toegestane verzet rijden. Dan zal verzet 
controle ook plaats moeten vinden. 
 
Robert Slippens merkt op dat de Olympische spelen betaalt wordt door NFC. 
Robert vertelt ook dat er op dit moment een onderzoek loopt naar de ongebonden fietser. Er wordt 
gekeken of de wielersport toegankelijker kan worden gemaakt voor ook de dagjes fietser. 
 
Er wordt nog opgemerkt dat de nieuwe verzekering voor volg auto’s vanuit de KNWU erg duur is 
geworden.   
Dat is bekent. Je mag als organisatie ook zelf een evenementenverzekering afsluiten. 
Jan Jeras vraagt of het mogelijk is om te kijken of er een prijsverschil van volg auto’s verzekeren voor 
criteriums en klassiekers kan plaats vinden. Klassiekers zijn veel risico voller dan een criterium. 
 
12. Sluiting 
Willem sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid 
 


