
	
	
Notulen van de algemene ledenvergadering van KNWU district 
Zuidwest Nederland op 
Woensdag 31 maart 2017 in Donkenhof te Wouw. 
 
 
Aanwezig namens het bestuur: 
voorzitter :  Rien Jongenelen 
Penningmeester :  Theo van de Kar 
Vicevoorzitter :  Willem Dielemans 
Coördinator Breedtesport :  Fons van Dorsselaer 
Consul :  Theo Gorissen 
 
Afwezig namens het bestuur met kennisgeving: 
Secretaris:  Anja de Bont 
STDC :  Petra van Veen 
DJC :  Anton Tak 
 
Aanwezige verenigingen: 
WV Breda, Theo Middelkamp, RSC de Zuidwesthoek. 
 
Aanwezige stichtingen en wielercomités: 
Stichting wielercomité Roosendaal, Stichting wielercomité Nispen, Rentoc, EPZ omloop van 
Borsele, ZLM tour, W.C.O., stichting W.P. Fijnaart, Ronde van Heerle, J.W.C. gedempte 
Haven, Draai van de Kaai, Stichting wielercomite Steenbergen. 
 
Afwezige stichtingen, verenigingen en wielercomités met kennisgeving: 
St. wieler comité Stampersgat, St. wieler comité Woensdrecht, St. Grote Prijs A.v.d. Poel, 
wieler comité Huijbergen, St. wielerevenementen Aalburg, St. wieler comité Prinsenbeek. 
 
Aanwezige juryleden: 
Willem Dielemans, Sjaco Westdorp, Kees Goorden, Kees Nelemans, Jan Jeras, Cor van 
Dorst, Kees Maas 
 
Afwezige juryleden met kennisgeving: 
Marinka van Teeffelen-Hendrikx,  Colinda Vergouwen, Majorie Gelens, Monique v.d. Heuvel,  
Rinus Laurijssen, Frank van Raak. 
 
Overige afmeldingen 
Hans van Nispen. 
 
. 
1. Opening en huldiging Nederlandse kampioenen 2016 die lid zijn van een vereniging 
in het KNWU District Zuidwest Nederland. 
 
Rien Jongenelen heet alle aanwezigen van harte welkom en geeft het woord aan Kees Maas 
voor de huldiging van de Nederlands kampioenen 2016 die lid zijn van een vereniging uit ons 
district. Van de voorzitter krijgen alle aanwezige kampioenen een bos bloemen en een 
enveloppe met inhoud. 
 
Na een korte pauze wordt de vergadering begonnen met een ogenblik stilte ter 
nagedachtenis van allen die ons sinds de laatste vergadering ontvallen zijn. 
 



2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Op het voorzitters overleg zijn 2 zaken besproken met het oog op de toekomst van de 
KNWU. Het betreft organisatie en lidmaatschap structuur. De discussiestukken worden naar 
iedereen doorgestuurd. Iemand die hierover wil meepraten kan zich aanmelden bij de 
voorzitter. 
 
3. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2016 
Er zijn geen vragen of opmerkingen betreffende dit verslag. 
De voorzitter bedankt de notulist Willem Dielemans. 
 
. 
4a. Verslag van de secretaris 
I.v.m. de afwezigheid van de secretaris wordt het verslag opgestuurd. 
 
4b. Verslag van de penningmeester 
Theo v.d. Kar geeft nog enkele toelichtingen bij het reeds toegestuurde financieel verslag 
over 2016. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen hierover. 
 
4c. Verslag van de kascontrolecommissie 
Fester Aarts en Adri van Noorden zijn voor de kascontrole bij Theo v.d. Kar geweest. 
Kascontrole is akkoord bevonden. 
 
4d. Benoeming kascontrolecommissie 2016 
Fester Aarts moet na 2 jaar aftreden als kas controle commissie lid. Hij wordt vervangen 
door Marco Dierks. 
 
4e. Jaarrekening 2016 en begroting 2017 
Er zijn geen vragen of opmerkingen betreffende de toegestuurde documenten. 
 
5. Mededelingen van de sport technisch district coördinator 
Petra is wegens familie omstandigheden afwezig. Er zijn geen vragen of opmerkingen voor 
de STDC. 
 
6. Mededelingen consul 
Theo begint om iedereen te bedanken voor de steun en belangstelling tijdens de ziekte en 
het overlijden van zijn Rietje. 
 

• Er zijn vragen gekomen betreffende toestemming voor het rijden in het buitenland, 
met name in Gent-Wevelgem, waar 38 Nederlanders aan het vertrek stonden. Er 
waren slecht 2 deelnemers uit ons district. Theo gaan zijn collega consuls hierover 
aanspreken. 

• Dit jaar kunnen chauffeurs van volgauto’s nog een korte cursus krijgen door de 
wedstrijdleider, maar in de toekomst gaat dit hoogst waarschijnlijk veranderen. 

• Voor alle niet criteriums is een volgers cursus verplicht. 
• Dit jaar hoeft er geen bijschrijfgeld betaalt te worden door de jeugd. 
• Jan Jeras begint dit seizoen als nieuw jurylid. 

 
7. Mededelingen van de district jeugd coördinator 
Anton is niet aanwezig. Eventuele vragen of opmerkingen kunnen gesteld worden aan Anton 
of aan voorzitter Rien Jongenelen. 
 
8. Voorstellen voor het KNWU congres d.d. 9 mei 2017. 
Er zijn geen voorstellen binnen gekomen. 
 
 



9. Bestuurs verkiezing. 
Voorzitter Rien Jongenelen is aftredend en voor 2 jaar herkiesbaar. Volgens artikel 14 van 
het districts reglement mag het aantal jaren van verschillende functies niet meer zijn dan 12 
jaar zijn en Rien is reeds sinds 2007 bestuurslid. 
Omdat er geen tegen kandidaten zijn wordt Rien zonder stemming herkozen. 
 
10. Rondvraag. 
Marco Dierks meldt dat Fijnaart hun stichting weer nieuw leven wil inblazen en weer een 
wedstrijd wil gaan organiseren. Samen met de consul wordt naar een geschikte datum 
gezocht. 
 
11. Sluiting 
Rien bedankt de aanwezigen en wenst iedereen een goede thuisreis. 
 
Notulist: Fons van Dorsselaer.	


