
Verslag van de algemene ledenvergadering van het district Zuidwest Nederland 
    Maandag 14-11-2011. 
 
Aanwezig namens het bestuur:    
voorzitter : Rien Jongenelen     
Secretaris : Ineke van Leest  
Penningmeester : Leo Luteijn    
Consul : Jan van Haneghem  
Coördinator Breedtesport  : Fons van Dorsselaer 
Technisch coördinator/vicevoorzitter  : Rein Lambregts 
DJC : John Roks / Edwald Martijn 
STDC : M. Remijn 

Afwezig met kennisgeving: 
waarnemendconsul    : Hans van Nispen  
 
  
  
Aanwezige verenigingen: 
WV Breda, ZRTC Theo Middelkamp, X-treme, Willebrord Wil Vooruit, RSC de 
Zuidwesthoek.  
 
Afwezige verenigingen met kennisgeving: 
RSA-cyclingteam, WV Zeeuw’s Vlaanderen. 
 
Aanwezige stichtingen: 
St. Wielercomité Nispen, St. Wielercomité Standdaarbuiten, St. Wielercomité Oudenbosch, 
St. Juniorenklassieker de West- Brabantse Pijl, WC Oud-Vossemeer, St. WC Hoogerheide, 
St.WC Steenbergen, St. de Willebrordse Renner, St.WC Nispen, St.WC ronde van Made, 
SBWO Ossendrecht, Ronde van St. wielersport Zierikzee, St.Gastel-Vooruit, WC 
Stampersgat, St.GP Adri vd Poel, St. Ronde van de Molen, St. wielerpromotie Rucphen, St. 
WC Roosendaal, St. Ronde van Heerle, Altena-Biesbosch-ronde, Profronde Etten-Leur, 
St.Baronie-Classic, St.Wielercomite Wernhout, Stichting “Arjaan de Schipper Trofee” ZLM-
Goes, EPZ omloop van Borsele, Rabo-Ster Zeeuwsche Eilanden,  
  
 
Afwezige stichtingen met kennisgeving: 
St.WC Acht van Chaam, St.WC Huybergen, Tour de Leur, Ronde van Haagpoort, ST.WC 
Nieuw-Vossemeer, St. Ronde van Zundert, St. W.C. Woensdrecht, St.W.C. Prinsenbeek, 
Profronde Zevenbergen, St. WC Wijk en Aalburg,  
 
Aanwezige juryleden: 
C v Dorst, H.v. Dijk, Willem Dielemans, Marjorie Gelens, Anja de Bont, Rinus Laurijssen, 
Laurens v.d. Klundert, Kees Maas. 
 
Afwezige juryleden met kennisgeving: 
H.v. Nispen, A. Luyten, F. van Loon, J. Bakers, W. van Eenenaam, B. van Mook, M. de 
Pooter, C.Goorden, Hans Boutier, Cees Nelemans, Marinka Hendrikx, Ad van Loenhout, 
Colinda Vergouwen. 
  
Overige afwezigen: 
C. van Hoek.  
 
Overige aanwezigen :  



Jan van Dongen, Willem en Annie de Nijs. 
Dhr. Suijkerbuijck, Dhr. Aanraad en Dhr. Andershof (presentatie Gemeente Rucphen). 
 

1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er wordt een minuut 
stilte gehouden voor degene die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. 

  
2. Presentatie Gemeente Rucphen 
  Stichting de Goede ontsnapping over de plannen voor een sportcomplex in West-

Brabant. Hierna werden er wat vragen gesteld. De ALV bedankt wethouder 
Suijkerbuijk van de gemeente Rucphen voor de presentatie en geeft aan dat dit een 
aanwinst zal zijn voor de wielersport in ons district. De digitale informatie gemaild zal 
worden naar het districtsecretariaat. 

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken: 

• Stukken voor het 121e congres. 
• Concept Jaarlijkse Besluiten 

 
4. Verslag van de ALV 18-4-2011: 

Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de opsteller. 
  

5. Mededelingen van de sport technisch districtcoördinator: 
• De STDC geeft een uiteenzetting van de div. wedstrijden en clinics binnen het 

district voor de nieuwelingen, junioren belofte en jeugd cat 7.  
• Wintertraining gegeven door Hans Vogelaar.  
• Trainingen op de baan in Gent.  
• Districtsploeg heeft niet deelgenomen aan de West-Brabantse Pijl. 

 
6. Mededelingen van de consul: 

• Voor de jury-B cursus zijn er 7 kandidaten. Voor de A-cursus zijn er 5 geslaagd.  
• De kalendervergadering zal begin januari 2012 plaatsvinden. 
• Veel wedstrijden in het paasweekend in april. 

 
7. Mededelingen van de Districtsjeugdcommissie: 

• Het Districts jeugd-reglement 2012 en NK Selectie procedure district jeugd op de 
weg wordt door de ALV goedgekeurd. 

• In het voorjaar van 2012 zal er weer een landelijk DJC overleg worden gehouden 
waar diverse punten worden besproken die door ons district zijn voorgelegd.  

• John neemt afscheid krijgt bloemen en een cadeaubon.  
• Edwald Martijn wordt aan de vergadering voorgesteld om de taak van DJC over te 

nemen. De ALV stemt in met dit voorstel. 
 

8. Vaststelling jaarplan en begroting 2012. 
• Het jaarplan wijkt niet af van 2011. 
• De begroting voor 2012 is ingediend, de penningmeester heeft nog geen 

bevestiging van de KNWU gekregen. 
• In de stukken van het 121e congres staat onder de conceptbegroting aangegeven 

dat er 1/3 gekort zal worden op de gevraagde extra bijdrage voor 2012 van de 
districten en afdelingen. 



 
9. Districtsinfo 2012. 

Dhr. Rein Lambregts zal in 2012 het districts-info gaan verzorgen graag de 
wijzigingen aan hem doorgeven. Eventuele advertenties zijn altijd welkom. 

 
10. KNWU-congres 23-11-2011. 

• Geen voorstellen ingediend.  
• Geen reacties ontvangen op het concept van de Jaarlijkse besluiten dat op 1 

november 2011 aan de leden is toegezonden. 
 

11. Vergoeding Districtskampioenschappen. 
• De vergadering gaat akkoord met de vergoedingen van de jurykosten conform de 

KNWU vergoedingen voor de Districtskampioenschappen en het NK ID renners 
wanneer deze in ons district plaats vinden. De declaraties moeten binnen 2 
maanden na de wedstrijd worden gedeclareerd bij de penningmeester. 

• De vergadering gaat ook akkoord met de vergoeding van de jurykosten voor 
Oudenbosch DK weg 2009 met terugwerkende kracht en met aftrek van euro 150. 
(reeds gegeven vergoeding voor de jurybus)  
 

Districtskampioenschappen weg 2012 Wernhout, jeugd op de weg Philippine en voor 
het NK ID-renners tijdrijden stelt Huijbergen (Stan Jansen) zich kandidaat. 

 
Stichting Wielercomité Oudenbosch zal in hun eerst volgende bestuursvergadering een 
besluit nemen om de organisatie van het DK tijdrijden wel of niet op zich te nemen. 
Er wordt nog gezocht naar een organisator voor het DB tijdrijden voor de jeugd.  

 
12. Rondvraag : 

Christ Stoffelen van Stichting Wielercomité Oudenbosch vraagt of het DB bestuur een 
overleg wil plannen met BN de Stem. Dit om BN de Stem te vragen meer aandacht te 
besteden aan de voorbeschouwingen van wielerwedstrijden in West-Brabant. Rien 
Jongenelen zal contact opnemen met dhr. Hendriks van BN de Stem om dit te 
bespreken. Christ Stoffelen en Bart Durinck willen graag bij dit overleg aanwezig zijn. 

 
13. Sluiting. 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid, en wenst hen een wel-thuis. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ineke van Leest. 
Secr. 
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