
Verslag van de algemene ledenvergadering van het district Zuidwest Nederland 
    Donderdag 11 april 2013. 
 
Aanwezig namens het bestuur:    
voorzitter : Rien Jongenelen     
Secretaris : Ineke van Leest  
Coördinator Breedtesport  : Fons van Dorsselaer 
vicevoorzitter  : Rein Lambregts 
Consul : Theo Gorissen 
Penningmeester : Leo Luteijn 
Afwezig:  
DJC : Edwald Martijn 
STDC                   : M. Remijn  
  
Aanwezige verenigingen: 
ZRTC Theo Middelkamp, Rentoc,WV de Jonge Renner, WWV.  
Afwezige verenigingen met kennisgeving: 
RSC de Zuidwesthoek, WV Zeeuw’s Vlaanderen, 
 
Aanwezige stichtingen: 
St. Wielercomité Oudenbosch, St. Juniorenklassieker de West- Brabantse Pijl, WC Nieuw-
Vossemeer, St. WC Steenbergen, St. WC Kermisronde Roosendaal, Stichting “Arjaan de 
Schipper Trofee” ZLM-Goes, St.WC Nispen 
Afwezige stichtingen met kennisgeving: 
St. WC Huybergen, St. Wielercomité Standdaarbuiten, St. WC Tour de Leur, Ronde van 
Haagpoort, St. WC “s-Heerenhoek, GP Adri vd Poel, St. WC Wernhout, St. WC Acht van 
Chaam, St. WC Prinsenbeek, SBW Ossendrecht,   
 
Aanwezige juryleden: 
Kees Nelemans, Cees Goorden, Anja de Bont, Laurens van de Klundert.  
Afwezige juryleden met kennisgeving: 
H.v. Dijk, Marjorie Gelens, A. Sprangers, G.F. v.d. Sijpt, M. de Pooter, A. Luyten, 
 
Overige afwezigen: 
Joep Bakers. 
 

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

     
2. Mededelingen en ingekomen stukken: 
 Stukken voor het congres. 
 
3. Verslag van de ALV 25-10-2012: 

Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de opsteller. 
 
4.      a. verslag van de secretaris: 

Dit wordt door de secretaris voorgelezen en met dank door de vergadering 
geaccordeerd. 
b. verslag van de penningmeester: 
De penningmeester is samen met de vicevoorzitter naar het eerste KNWU 
penningmeesters overleg. Ons district heeft als één van de weinige alles prima in 
orde! 
c. verslag van de kascontrolecommissie: 
De Heren Stoffelen en Durinck hebben alles in orde bevonden. De vergadering 
wordt voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt 
daarmee in. De commissieleden worden bedankt voor hun activiteiten. 
 



d. benoeming kascontrole 2013: 
Dhr. L. v.d. Klundert en Dhr. Chr. Stoffelen. 
e. jaarplan 2013: 
De begroting wordt aangepast, omdat wij erg weinig aan extra middelen gaan 
ontvangen van de KNWU. In de andere districten betalen de verenigingen en 
stichtingen een afdracht aan het districtsbestuur om “de zaak draaiende te houden”.  
f. rekening 2012. Positief saldo afgesloten. Nog een meevaller door terugstorting 
van de betaalde huur voor de transponders groot € 2.500,00. Dit komt op de 
jaarrekening van 2013. 
 

5. Mededelingen van de STDC. 
• Selectiewedstrijden voor Nieuwelingen Meisjes en Jongens voor deelname aan het 

EYOF ( Europees Jeugd Olympsich Festijn ). Hiervoor mag het district Zuidwest 6 
Nieuwelingen Jongens en 4 Nieuwelingen-meisjes  afvaardigen. 

• Er zijn weer bijeenkomsten geweest met de werkgroep nieuwelingen - junioren 
verenigingen district Zuidwest. 

 
 

6. Mededelingen van de consul: 
• Boeteregeling via KUVA, organisaties worden verzocht hier gebruik van te 

maken. 
• District Zuid-Oost heeft 2 nieuwe consuls en 1 is er al van gestopt.  
• Er is nog geen kandidaat voor het DK-tijdrijden. De Stichting Wielercomité 

Oudenbosch komt nog terug met een voorstel.  
• Het rijden in het buitenland zonder toestemming is ten strengste verboden, dit 

volgens de UCI. 
• WWV heeft toestemming om met de  nieuwelingen in het buitenland te rijden, 

als er een wedstrijd is in Nieuw-Vossemeer. De rest van de renners rijdt in 
Nieuw-Vossemeer. 

• De consul gaat i.o. met de andere verenigingen om te kijken welke wedstrijden 
zij mogen rijden in het buitenland. 

• Het is door de consul beslist dat de wedstrijden in het eigen district niet meer 
beschermd zijn. De renners zijn vrij om in andere districten te rijden.  

 
7. Mededelingen van de Districtsjeugdcommissie: 

• Op 30-4-2013 zijn de DK-Jeugd in Breda en het NK op 8-6-2013 in Hoorn. 
• In 2014 is het NK-jeugd in Philippine dit mede dankzij de consul en onze 

voorzitter, omdat het toegezegd was en later weer ingetrokken. 
  
8. KNWU-Congres 22 april 2013: 

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

 
9. Bestuursverkiezing 2013: aftredend en herkiesbaar de voorzitter en de secretaris. 

Beiden zijn weer herkozen. 
 

10. Rondvraag: 
Een voorstel is om de verenigingen om tourbeurt de DK-tijdrijden te laten organiseren. 
St. Wc Steenbergen vraagt of de organisator nog een gedeelte van de geldboete 
ontvangt wanneer deze een boete laat opleggen voor het niet correct afmelden van een 
wedstrijd. De consul zal dit uitzoeken en doorgeven aan de vraagsteller. 

 
11.  Sluiting: 

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

Secr. 


