
 
Verslag van de algemene ledenvergadering van KNWU district Zuidwest Nederland  

Woensdag 4 november 2015 in Donkenhof te Wouw. 
 

Aanwezig namens het bestuur:    
voorzitter : Rien Jongenelen     
Penningmeester : Theo van de Kar 
Coördinator Breedtesport  : Fons van Dorsselaer 
Consul : Theo Gorissen 
STDC                             : Petra van Veen 
 
Afwezig namens het bestuur met kennisgeving:    
Secretaris                              : Anja de Bont 
 
Aanwezige verenigingen: 
WV Breda, Theo Middelkamp, WV de Jonge renner, W.V. Zeeuws-Vlaanderen. 
 
Aanwezige stichtingen en wielercomités: 
Wielercriterium Steenbergen, Wielercomité Oudenbosch, Stichting wieler comité Roosendaal, Stichting 
wielercomité Nispen, Ronde van Kruiningen, Ster Zeeuwse eilanden, J.W.C. Bergen op Zoom,  
Stichting Baronie Breda Classic, Overa, Wieler comité Standaardbuiten, EPZ/OVB, GP Adrie v.d. Poel, 
SBWO Ossendrecht, Wieler comité Gilze en Stichting “Adriaan de Schipper Trofee” (ZLM Roompot tour) 
  
Afwezige stichtingen en wielercomités met kennisgeving:  
Wieler comité Woensdrecht, wieler comité Huijbergen, wieler comité Nieuw-Vossemeer en OZ 
Wielerweekend, Wielercomité Stampersgat. 
 
Aanwezige juryleden: 
Kees Nelemans, Cees Goorden, Rinus Laurijssen, Cor van Dorst,  Willem Dielemans, Laurens v.d. Klundert, 
Sjaco Westdorp, Hans Boutier. 
 
Afwezige juryleden met kennisgeving: 
Marinka van Teeffelen-Hendrikx en Frank van Raak, George v.d. Sijp, Kees Maas, Antoon Luyten, Michel de 
Pooter. 
 
Overige aanwezigen: 
Rob de Lelij en Bas Boss van het KNWU bureau. 
 
Overige afmeldingen 
Edwald Martijn, commissie wegsport/landelijk jeugd coördinator. 
 
1. Opening 

• Rien Jongenelen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder welkom 
aan Rob de Lelij en Bas Boss van het KNWU bureau. 

• Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor al degenen die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen. 
 
2.  Mededelingen en ingekomen/uitgaande stukken 
Mededelingen 

• Districtskampioenschappen tijdrijden en regio en districtskampioenschappen weg in Wernhout zijn 
goed verlopen. Dank aan de organisatie in Wernhout. 

• Districtskampioenschappen voor de jeugd in Kapelle zijn naar tevredenheid verlopen. Comité 
bedankt. Regio kampioenschappen veldrijden in Breda. Mooie wedstrijden. Dank aan W.V. Breda 
voor goede organisatie. 

 
Ingekomen stukken 

• OZ wielerweekend heeft i.v.m. te weinig sponsoring besloten geen wedstrijden meer te organiseren. 
De stichting Zeeuws Vlaams wielerweekend is inmiddels opgegeven. 

• Diverse notulen van de commissies wegsport, Off road, baansport, jury en reglementen. Personen 
die deze niet ontvangen hebben en belangstelling hebben kunnen dit kenbaar maken bij de 
secretaris. 

• Mail van E. van Oers van De Jonge Renner, dat een Belgische junior die voor een Nederlandse 
vereniging gaat rijden € 242,- licentie kosten moet betalen. Dit is bijna het dubbele vergeleken met 
de prijs als hij voor een Belgische vereniging zou rijden. 

• Voordracht nieuw hoofdbestuurslid Marijn de Vries. Hier tegen zijn geen bezwaren vanuit de 
vergadering. 

• Mail van ’t Rijks topsporttalentschool in Bergen op Zoom. Rien en Petra gaan met hun op 12 
november 2015 in gesprek. 

 



 
Uitgaande stukken: 

• Vraag aan de verenigingen in ons district of er belangstelling is voor een twee jaarlijks overleg 
tussen voorzitter/bestuurslid van de vereniging met het district bestuur, zoals dat vroeger ook was. 
We hebben enkele positieve reacties had, dus gaan we het als proef doen. 

 
3. Verslag van de algemene ledenvergadering 26-3-2015 

• Dhr. Stoffelen (wieler comité Oudenbosch) vraagt naar aanleiding van punt 15a, het werven van 
nieuwe juryleden, reactie op het feit dat een speaker in een interview in de krant collega speakers 
afvalt. De consul antwoord dat dit een persoonlijke kwestie is die als zodanig door hem is 
behandeld. 

• Verder geen op-of aanmerkingen. 
• De voorzitter dankt secretaris Anja de Bont voor het opstellen van de notulen. 

 
4. Mededelingen van de Consul 

• De consul kijkt tevreden terug op het afgelopen seizoen. 
• Er moeten nog een aantal zaken geregeld worden voor de kalender voor het komende seizoen. 

Hiervoor heeft hij nog enkele vragen voor personen die aanwezig zijn. Samen met de nieuwe jeugd 
coördinator gaat hij ook de jeugd kalender samenstellen en daarbij de wedstrijden aanduiden die 
selectie wedstrijden voor het NK worden. De consul noemt een probleem met de elite/beloften en 
Amateurs A combinatie. Enerzijds willen veel organisaties deze combinatie om voldoende renners te 
krijgen, maar anderzijds is er dan een groot kracht verschil waardoor de amateurs A nauwelijks mee 
kunnen. De consul vraagt organisaties om te overwegen een wedstrijd uitsluitend voor amateurs A 
te organiseren. De Omloop van de Braakman telt in 2016 mee voor de top competitie en is 
verschoven naar zaterdag 9 april. 

 
• 5. Vacature district-jeugd coördinator (vervanger voor Edwald Martijn) en bestuurslid 

(vervanger voor Rein Lambrechts). 
• Het district bestuur stelt als jeugd coördinator Anton Tak kandidaat en als bestuurslid Willem 

Dielemans. Er hebben zich geen andere personen kandidaat gesteld. De vergadering stemt in met 
de benoeming van beide heren. 

 
6. Mededelingen SDTC. 

• Er zijn in het afgelopen seizoen 3 info avonden geweest met als thema’s trainingsleer, voeding en 
core stability. Deze info avonden zijn goed bezocht. 

• Er zijn afgelopen seizoen 2 centrale trainingen gehouden, 1 met als focus de individuele tijdrit en 1 
voor ploegen tijdrit. Ook is er een training geweest in de Vlaamse Ardennen waar met 20 personen 
is getraind op 65 of 130km. 

• Met de junioren vrouwen is in een combinatie ploeg de omloop van Borssele gereden. 
• Met de junior mannen is in Kontich en de Keizer der junioren gereden. 
• De winter trainingen zijn weer begonnen. O.l.v. Wim Sitter wordt 10x getraind vanaf Stay Okay in 

Bergen op Zoom. 
 

Plannen voor 2016 
• Wederom info avonden. 
• Een trainingsdag en centrale trainingen. 
• Etappe koers voor nieuweling meisjes en voor junior heren. Voor de junior dames zal gekeken 

worden voor deelname aan de omloop van Borssele. Dit hangt af van welke verenigingen daar 
meedoen. De energiewacht toer is te duur. 

 
RTC 
• Volgend seizoen komen er ook jongens bij die de leerlijnen kunnen volgen en mee kunnen doen aan 

de wegtraining. 
• Voor de dames is er in de winter 2x per week kracht training en leerlijnen. 
• In het voorjaar wordt dat 1x kracht training, 1x weg training en de leerlijnen. 
• In totaal doen 14 dames en 8 heren mee. 

 
Algemeen. 
• Renners of rensters die lid zijn van een buitenlandse vereniging komen niet in aanmerking voor 

districts activiteiten. Dit geldt niet voor het RTC. Daarvoor moet met geselecteerd worden en uit het 
district Zuid West of Zuid Oost komen. 

• E. van Oers (De Jonge Renner) merk op dat trainer D. Stevens van RTC Limburg actief renners 
stimuleert om lid te worden van een Belgische vereniging. Petra neemt hierover contact op met de 
betreffende persoon. 

 
  



7. Vaststellen begroting 2016. 
• De jury apparatuur is dit jaar up-to date gemaakt. 
• Er is bij de KNWU een verzoek gedaan voor € 1.500,- extra middelen. Volgens Rob de Lelij (KNWU 

unie bureau) is totaal € 22.000,- aan extra middelen gevraagd, 2x zoveel als er geld beschikbaar is. 
De verdeling wordt a.d.h.v. de ingediende plannen gemaakt en staat op de agenda van de 
bijeenkomst van STDC’s en voorzitters van de districten en afdelingen. 

• Verder zijn er geen vragen of opmerkingen betreffende de begroting. 
 
8. Districts info 2016. 

• De vergadering stemt er mee in om het info vanaf komend seizoen enkel digitaal uit te geven. 
• Wijzigingen voor het districts info 2016 graag doorgeven aan het secretariaat met een cc naar Rien 

Jongenelen en aan Willem Dielemans. 
 
9. KNWU congres van 17 november 2015. 

• Er zijn geen punten voor het congres ingediend. Als er nog punten zouden zijn kunnen die bij de 
voorzitter worden aangekaart. 

 
10. Discussie met KNWU bondsbureau leden. 

• Er komt binnenkort een bijeenkomst betreffende tijdwaarneming. 
• Dhr. B. Durinck vraagt naar het bijschrijf tarief voor 2016. Dit is nog niet bekend. Er wordt aan 

gedacht om in 2017 een combinatie te maken voor het betalen van rekening rijden en inschrijfgeld. 
Er kan nu ook voor criteriums inschrijfgeld gevraagd worden. Er wordt gewezen op het koersplan 
2020 over de toekomst van het wielrennen in 2020 en later. Op de KNWU site is hierover veel 
informatie te vinden. 

• Dhr. H. Boutier vraagt naar de maximale leeftijd van KNWU motorrijders. Dit is 65 jaar, maar er is 
dispensatie mogelijk. 

• Dhr. R. Konings (W.C. Nispen) vraagt of er iets gedaan kan worden om de uitstroom naar Belgische 
verenigingen tegen te gaan. Er is geen kant en klare oplossing, maar de volgende mogelijkheden 
worden genoemd door diverse personen: 

- Deelname aan DK verbieden. 
- Licentie prijs fors verhogen zoals men ook in België doet. 
- Wat is de reden dat men naar België gaat? 
- Renners en rensters goed informeren over voor- en nadelen van naar Belgische verenigingen gaan. 
- Overleg met de Belgische bond. 
- Geen jaarlijkse dispensatie voor het rijden in België maar dezelfde dispensatieregeling zoals de 

leden van Nederlandse verenigingen.(dispensatie door de consul) 
• E. van Oers vraagt of in toekomst de ploegleider zelf digitaal renners kan inschrijven voor 

wedstrijden in ploeg verband. Dit is nog niet duidelijk. Er wordt momenteel aan een nieuw 
inschrijving programma gewerkt. 

• Vanaf volgend jaar wordt starten zonder transponder de verantwoordelijkheid van de renner. De jury 
hoeft dat dan niet vooraf te controleren. 

• Er zijn een aantal klachten over de nieuwe transponders. Klachten graag melden bij de consul. 
 
11. Rondvraag. 

- Stichting Wielercriterium Steenbergen vraagt naar de mogelijkheden, voorwaarden en kosten voor 
de organisatie van een N.K. jeugd. Hij wordt verwezen naar Edwald Martijn voor verdere informatie. 

 
12. Sluiting 
Rien dankt alle aanwezige voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering. 
 
Plaatsvervangend notulist, 
Fons van Dorsselaer. 
 


