
Verslag van de algemene ledenvergadering van het district Zuidwest Nederland 
    Woensdag 31-10-2012. 

Met aansluitend de kalendervergadering 2013. 
 
Aanwezig namens het bestuur:    
voorzitter : Rien Jongenelen     
Secretaris : Ineke van Leest  
Coördinator Breedtesport  : Fons van Dorsselaer 
vicevoorzitter  : Rein Lambregts 
DJC : Edwald Martijn 
Consul : Theo Gorissen 
Penningmeester : Leo Luteijn 
Afwezig zonder kennisgeving:                
STDC                   : M. Remijn  

  
Aanwezige verenigingen: 
WV Breda, ZRTC Theo Middelkamp, Rentoc, Willebrord Wil Vooruit, RSC de 
Zuidwesthoek en X-Treme. 
 
Aanwezige stichtingen: 
St. Wielercomité Oudenbosch, St. Juniorenklassieker de West- Brabantse Pijl, WC Oud-
Vossemeer, St.WC Steenbergen, St. de Willebrordse Renner, St. wielerpromotie Rucphen, St. 
WC Roosendaal, St. Ronde van Heerle, St.Baronie-Classic, Stichting “Arjaan de Schipper 
Trofee” ZLM-Goes, EPZ omloop van Borsele, WC ’s-Heerenhoek, JWC de Gedempte haven 
Bergen op Zoom, Kermisronde Roosendaal, St.Wielerpromotie Fijnaart, St.WC Nispen, St. 
Wielercomité Standdaarbuiten, St.WC Tour de Leur, Ronde van Haagpoort,  Ster van 
Moerdijk, St.Wielercomite Stampersgat, St. WC Mieuw-Vossemeer, Altena Biesboschronde 
en Rabo Ster Zeeuwsche eilanden. 
 
 Afwezige stichtingen met kennisgeving: 
St.WC Huybergen , St.WC ronde van Made, SBWO Ossendrecht, St. W.C. Woensdrecht, St. 
WC Wijk en Aalburg, St.Wielerpromotie Westdorpe en St. WC Hoogerheide. 
 
Aanwezige juryleden: 
Kees Nelemans, Cees Goorden, Willem Dielemans, Cor van Dorst, Colinda Vergouwen, Anja 
de Bont, Marjorie Gelens, Laurens van de Klundert, Rinus Laurijssen en Bert van Gils. 
 
Afwezige juryleden met kennisgeving: 
H.v. Dijk, H.v. Nispen, Marinka Hendrikx, Johan Dingemans, Kees Maas. 
 
Overige afwezigen: 
C. van Hoek, Willem de Nijs.  
 

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. Met name Jan 
van Haneghem. 

     
2. Mededelingen en ingekomen stukken: 
 Stukken voor het congres. 
 
3. Verslag van de ALV 2-4--2012: 

Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de opsteller. 
 
4. Mededelingen van de sport technisch districtcoördinator: 

De STDC is niet aanwezig. Het programma voor de wintertrainingen wordt besproken. 
Dit programma zal verspreid worden onder leden van het district. 



5. Mededelingen van de consul: 
In Limburg zijn er een aantal jurywagens te huur met open dak: zie de website: 
www.juryauto.nl. 
Het basislidmaatschap is voor 2013 euro 7,70. 
Boeteregeling via KUVA, organisaties worden verzocht hier gebruik van te maken. 
District Zuid-Oost heeft 2 nieuwe consuls. 
Overzicht Regio en Districtskampioenschappen 2013 t/m 2015 wordt doorgenomen. 
Dit overzicht zal verspreid worden onder leden van het district. 

 
6. Mededelingen van de Districtsjeugdcommissie: 

Het jeugdbeleid 2013 is weer vastgesteld. 
In 2013 zijn er 8 wedstrijden in het district waarvan er 5 meetellen voor het NK. 
Op 30-4-2013 zijn de DK-Jeugd in Breda, en het NK op 8-6-2013 in Hoorn. 

  
7. Vaststelling jaarplan en begroting 2013. 

Ingediend bij de KNWU, er zal wel fors worden gekort op de gevraagde extra 
bijdrage. 

 
8. Districtsinfo 2013: 

Graag de wijzigingen doorgeven aan de secretaris. Een advertentie kost € 75,00 voor 
een hele pagina. Oplage is 350 exemplaren. Rinus Laurijssen vraagt of het niet 
verstandig is om het info alleen op de site te plaatsen omdat de informatie snel 
veroudert. Gezien de vraag blijft het info voorlopig nog op papier en digitaal zal iedere 
wijziging op de site up to date gehouden worden door Rein Lambregts. 

 
9. KNWU-Congres 13 nov 2013: 

Stukken staan op de website van de KNWU. Mochten er nog punten zijn die dan graag 
doorgeven aan de secretaris.  

 
10. Districtskampioenschappen : 

DK weg 2013 : Wernhout 
DK tijdrijden geen kandidaten hebben zich gemeld. Gevraagd wordt aan WC 
Oudenbosch of zij het willen organiseren. Jan Akkermans vraagt of het niet geregeld 
kan worden dat de renners moeten vertrekken in het distictskampioenschap waar ze 
wonen en niet waar ze lid zijn. Theo Gorissen zegt dat dit landelijk enkele jaren 
geleden met grote meerderheid is vastgesteld dus niet wordt gedragen door de overige 
districten. 

 
11. Rondvraag : 

Kees Goorden : gevraagd wordt aan de verenigingen om bij de aanvraag van 
autorisatie de juiste datums op te geven!  

 
PAUZE 
 

Kalendervergadering 2013: Theo Gorissen geeft een presentatie via de beamer. De 
wijzigingen en aanvullingen worden genoteerd. De nog aanwezige problemen worden 
door Theo met de betreffende organisators besproken. Na de landelijke bevestiging in 
december zal de kalender verzonden worden naar alle belanghebbende in het district. 

 
12.  Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst ieder een wel thuis. 
 
 
Ineke van Leest 
Secr. 


