
Verslag van de algemene ledenvergadering van het KNWU district Zuidwest Nederland 
    Donderdag 21 november 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 
DJC : Edwald Martijn 
 
Afwezig:  
STDC                   : M. Remijn 
 
Kandidaat nieuwe bestuursleden: 
Corina Tak 
Theo v.d. Kar 
  
Aanwezige verenigingen: 
ZRTC Theo Middelkamp, WV de Jonge Renner, WWV, RSC de Zuidwesthoek 
 
Aanwezige stichtingen: 
St. Wielercomité Oudenbosch, St. Juniorenklassieker de West- Brabantse Pijl, WC Nieuw-
Vossemeer, St. WC Steenbergen, St. WC Kermisronde Roosendaal,  St.WC Nispen, OVERA, 
wielercriterium Standaardbuiten, Omloop van Borssele, Stichting wielerronde Stampersgat, 
Biesbosch Ronde, Stichting “Arjaan De Schipper Trofee” (ZLM Tour Goes). 
 
Afwezige stichtingen met kennisgeving: 
St. WC Huybergen, GP Adri vd Poel, St. WC Wernhout, St. WC Acht van Chaam, SBW 
Ossendrecht, St. Wielercomité Hoogerheide.  
 
Aanwezige juryleden: 
C. Goorden, A. de Bont, R. Laurijssen, C. van Dorst. 
 
Afwezige juryleden met kennisgeving: 
H.v. Dijk, M. Gelens, G.F. v.d. Sijpt, M. de Pooter, A. Luyten, L. v.d. Klundert, M. Hendrikx. 
 
Overige afwezigen: 
Hans van Nispen, Jan van Dongen 
 

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: 
• Ineke van Leest en Leo Luteijn hebben aangegeven in het komende voorjaar te willen 

aftreden uit het districtsbestuur. Het bestuur stelt Corine Tak en Theo v.d. Kar voor als 
hun opvolgers. Er hebben zich geen tegen kandidaten gemeld. De vergadering gaat 
akkoord met de benoeming van bovengenoemde personen. 

• MTB vereniging X-treme is verkozen tot KNWU vereniging van het jaar. 
• Stichting Wielercomite Hoogerheide gaat verder met een geheel nieuwe samenstelling. 

Niels van Elzakker gaat het stokje over nemen. 
• In het congres gaat voorgesteld worden om geen bijdrage te vragen voor bijschrijving 

in de jeugd categorieën. Is inmiddels verwerkt in het gewijzigde concept van de 
jaarlijkse besluiten. 

• In 2013 hebben Belgische renners voor de criteriums in Zeeuws Vlaanderen geen 
bijschrijfgeld hoeven te betalen. Dit om het niet al te duur te maken voor de Belgische 



renners en zodoende voldoende renners aan de start te krijgen om deze criteriums te 
kunnen blijven organiseren. In 2014 zal dezelfde regeling worden toegepast. 

• In het hoofdbestuur van de KNWU komen 2 bestuursfuncties vacant. Het hoofd 
bestuur heeft 2 nieuwe kandidaten voorgesteld en uit verschillende geledingen “uit het 
land” is Simon Meijn als tegen kandidaat voorgedragen. De vergadering besluit dat 
onze delegatie voor Simon Meijn gaat stemmen. 

• Theo Hanegraaf (De Jonge Renner) heeft bezwaar aangetekend tegen het voornemen 
van de commissie wegsport dat voor vrije wedstrijden de clubs maar als laatste mogen 
loten voor de volgers karavaan. 

• De chauffeur van “De Stem” bus, Rierre Jacobs, heeft de bus overgenomen en gaat 
zelfstandig verder met het verhuur van deze bus. In de komende kalender vergadering 
zal hij een verdere informatie verstrekken. 

 
3. Verslag van de ALV 11-4-2013: 
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de opsteller. 

 
4. Mededelingen van de sport technisch districtscoördinator 
SDTC Marcel Remijn is niet aanwezig en heeft aangegeven dat hij niet meer tijd kan 
besteden aan deze functie dan hij nu doet. Tijdens het eerstvolgende overleg met de clubs 
zal samen met Marcel over zijn positie worden gesproken. 

 
5. Mededelingen van de consul 
• Het district kampioenschap op de weg is komend jaar in Wernhout. 

Komend jaar rijden de volgende categorieën in ons district: 
o Regio kampioenschap Elite 
o Regio kampioenschap Masters 
o District kampioenschap Junioren 
o District kampioenschap Nieuwelingen  

• Het district kampioenschap tijdrijden vind komend jaar plaats op 11 juni in Wernhout. 
• District Zuid-West is komend seizoen ook aan de beurt voor het regio kampioenschap 

MTB. Gezocht wordt nog naar een kandidaat die dit kampioenschap wil organiseren. 
• Het regio kampioenschap veldrijden vindt plaats in district Zuidoost. Er is nog geen 

kandidaat bekend. 
• De consul heeft binnen de KNWU de positie van de amateurs categorie aangekaart. 

Deze categorie heeft de meeste licentie houders, maar omdat het geen UCI categorie 
is, heeft men weinig te bieden, o.a. ook geen officieel kampioenschap. Er is 
voorgesteld om een categorie masters 30- te creëren. 

• Het reglement betreffende het rijden van samengestelde wedstrijden is veranderd. Met 
name de mogelijkheden voor junioren en nieuwelingen zijn beperkt. 

• Volgens het reglement is een organisatie verplicht om te zorgen voor een adequate 
medische voorziening. Daarom is het sterk aanbevolen om EHBO’ers mee te laten 
rijden in een auto in de wedstrijd. 

• Het maximaal aantal deelnemers zal verwijderd worden uit de wedstrijd aanvraag. Het 
is aan de consul om het maximaal aantal deelnemers te bepalen. 

• In principe moet een groep van minder dan 20 gedubbelde renners uit koers worden 
genomen. 

• Er zal komend seizoen strenger worden gelet op naamgeving en kleding van 
combinatie ploegen. 

• W.V. Breda gaat ook een Dames ploeg formeren. 
• In Breda wordt een nieuw wielerteam opgericht. 
• Het bijschrijfgeld is het komend seizoen €10,- voor alle categorieën (jeugd 

uitgezonderd). 
• Er komt begin volgend jaar een nieuwe jury cursus. Belangstellenden kunnen zich nog 

opgeven. 
• De jaarlijkse district kalendervergadering zal plaats vinden op woensdag 18 december 

2013 om 19:30 uur in zaal de Schutterij van Café|zalen Donkenhof te Wouw. 



 
 
 
 

6. Mededelingen districts-jeugdcoördinator 
•  Het collectief inschrijven van de jeugd wordt afgeschaft. 
•  Mogelijkheden voor dispensatie voor het rijden in andere categorieën wordt verruimd. 

Dit geldt ook voor Nieuwelingen en Junioren. 
•  Er zijn komend seizoen 7 selectie wedstrijden in ons district voor het NK waarvan de 

5 beste resultaten tellen. 
 

7. Vaststelling begroting 2014. 
•  De begroting wordt ongewijzigd goed gekeurd. 
•  Er is €1000,- extra middelen aangevraagd bij de KNWU. De verhuur van transponders  

en de bedragen van het rekening rijden van buitenlandse renners komt ten bate van het 
district.   

 
8. Districtsinfo 2014 
•  Ook komend seizoen wordt er weer een district info uitgegeven. Wijzigingen gaarne 

voor 15 december 2013 doorgeven aan het secretariaat en Rein Lambregts. De 
planning is dat ten tijde van de eerste Borchwerf trainingsrit de boekjes gereed zijn. 

 
9. K.N.W.U.-congres d.d. 3 december 2013.  
•  De zaken voor het congres zijn al besproken bij de mededelingen. Zie 2. 
•  Er zijn geen verdere zaken voor het congres. 

 
10. Districtskampioenschappen. 
•  Dit is reeds behandeld bij mededelingen consul. 

 
11. Rondvraag: 
•  Rinus Laurijssen vraagt meer uitleg betreffende (extra) doping controles in 2014.    

Men dient er rekening mee te houden dat bij alle wedstrijden doping controles kunnen 
worden gehouden. 

•  Voorstel van de Jonge Renner om bij de klassiekers de transponders voor de 
buitenlandse ploegen gratis ter beschikking te stellen. Antw. dien een aanvraag in 
zodat het district bestuur hierover een besluit kan nemen. 

•  Kees Goorden vraagt om toestemmings aanvragen voor het rijden van wedstrijden in 
het buitenland per vereniging te bundelen. 

 
12. Sluiting: 
•  De voorzitter sluit de vergadering en wenst ieder een wel thuis. 

 
F. van Dorsselaer, 
Plaatsvervangend secretaris. 


