KNWU District Limburg
Concept notulen voorjaarsvergadering 27 maart 2014
Aanwezig:

John Teheux, secretaris, vice voorzitter
Wiel Senden, penningmeester
Wim van Duivenbode, consul
Henry Veltrop, bestuurslid
Bas Otten, bestuurslid
Bart Gort, bestuurslid
Danny Stevens, STDC
Britt Jochems, ondersteuning STDC
6 personen van verenigingen
14 personen van comités, stichtingen, organisatoren
7 juryleden
4 leden Uniebureau

Afgemeld

Petra Konings, Jan Schut, Luc Hamers
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1.

OPENING EN MEDEDELINGEN DISTRICT
Interim-voorzitter John Teheux heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van
het uniebureau van de KNWU. Jan Schut en Petra Konings, leden van de kascontrolecommissie,
hebben zich helaas voor deze vergadering afgemeld. Het andere lid van die commissie, Jo
Dorscheidt, is wel aanwezig en zal straks de bevindingen weergeven.
Hierna wordt stilgestaan bij de ons in de afgelopen periode ontvallen leden en er wordt voor Toine
Smets een minuut stilte in acht genomen.

2.

VASTSTELLEN VERNIEUWD DISTRICTSREGLEMENT
In de loop van het afgelopen jaar is er een nieuw districtsreglement geformuleerd. De definitieve
versie is als bijlage van de uitnodiging voor de voorjaarsvergadering aan alle betrokkenen gestuurd.
Na een korte toelichting van John Teheux zijn er geen vragen en wordt het nieuwe districtsreglement
door de vergadering vastgesteld.

3.

VERKIEZING NIEUWE VOORZITTER
Na het afscheid van voorzitter Chris Tiekstra op de najaarsvergadering is het bestuur druk doende
geweest met het zoeken naar een opvolger die gevonden is in de persoon van Al Vermeeren. Na
een korte presentatie wordt Al Vermeeren door de vergadering unaniem benoemd tot voorzitter,
waarna deze achter de bestuurstafel plaatsneemt en vanaf dit moment de vergadering leidt.

4.

NOTULEN ALGEMENE NAJAARSVERGADERING 26 NOVEMBER 2013

Allen

De notulen van de najaarsvergadering worden besproken en pagina voor pagina doorlopen.
Er zijn opmerkingen van verschillende personen.
Sophie van Bakel
Volgens Sophie zijn er bepaalde opmerkingen die in de vergadering zijn gemaakt niet opgenomen
in de notulen. Haar verzoek is om uitgebreidere notulen te maken.
Ruben Smits
Op pagina 4 staat Course-Stability, dit moet zijn Core-Stability.
Ton Kersten
Vraagt of het mogelijk is om de volledige naam te vermelden van de personen die genoemd
worden in de notulen.
Na deze opmerkingen zijn de notulen vastgesteld.

5.

JAARVERSLAG SECRETARIS

Jaarverslag 2013 KNWU District Limburg
Elk jaar is het mij weer een genoegen u te informeren over hetgeen zich heeft afgespeeld in het
kalenderjaar 2013 op bestuurlijk gebied binnen het districtsbestuur Limburg van de KNWU.
Wedstrijd technische en sport technische zaken worden door onze consul en onze STDC
samengevat.
Notulen vergadering KNWU Districtsbestuur Limburg

Pagina

De secretaris heeft een verslag gemaakt van het afgelopen jaar:
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In 2013 hebben 8 vergaderingen plaatsgevonden op bestuursniveau, is er een voorjaars- en een
najaarsvergadering geweest. Daarnaast heeft een afvaardiging van het districtsbestuur twee maal
het landelijk congres bezocht.
Op de najaarsvergadering van 26 november 2013 heeft onze oud voorzitter Chris Tiekstra afscheid
genomen als voorzitter van het district. Deze beslissing was ingegeven door het feit dat Chris Tiekstra
sinds maart 2013 een betaalde functie heeft aanvaard als directeur van de Wieler Federatie Limburg.
In gezamenlijk overleg is besloten tot deze stap in het kader van de bestuurlijke vernieuwing en om
zo weinig mogelijk dubbele petten te hebben en zo mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen.
In de aanloop naar deze voorjaarsvergadering is gezocht naar een waardige opvolger die we
gevonden hebben in de persoon van Al Vermeeren en die zojuist door de vergadering is aangesteld
als nieuwe voorzitter. Als secretaris heb ik er het volste vertrouwen in dat we met Al de komende
jaren nog krachtiger kunnen acteren als bestuur.
Op diezelfde najaarsvergadering hebben 2 nieuwe bestuursleden zich voorgesteld: Bas Otten en
Bart Gort. Beiden zijn door de vergadering aangesteld.
In 2013 zijn er geen KNWU-eretekens uitgedeeld. Wel heeft Jo Dorscheidt een onderscheiding
gekregen voor zijn jarenlange inzet voor de wielersport.
Er hebben diverse kleine en grote evenementen in het district Limburg plaatsgevonden. Kort
samengevat mogen we stellen dat deze, zonder één enkel evenement te kort te doen, allemaal
goed zijn verlopen.
Op de najaarsvergadering hebben we ons concept beleidsplan gepresenteerd. Tijdens de
najaarsvergadering is daar vanuit de vergadering stevige kritiek op geuit. Deze kritiek heeft het
districtsbestuur zich aangetrokken en we zijn begonnen met het uitzetten van nieuwe lijnen om de
inhoud van het beleidsplan beter te laten aansluiten bij wat er zoal leeft bij de verengingen. Helaas
heeft deze aanpassing vertraging opgelopen doordat de auteur van het beleidsplan in het kader
van zijn werkzaamheden enkele maanden wat minder tijd heeft kunnen besteden aan zijn
functioneren binnen het districtsbestuur. De komende tijd zal dit opgepakt worden. We hopen zo
mee vorm te kunnen geven in de verdere professionalisering van de organisatie en versterking van
de wielersport in Limburg in de komende jaren.
Ons doel is om op de najaarsvergadering dit herziene beleidsplan te kunnen presenteren.

John

6.

Vraag van Sophie van Bakel: is er nu wel of geen beleidsplan?
Het op de najaarsvergadering gepresenteerde beleidsplan is niet meer als zodanig van toepassing.
Er zijn enkele punten uit dit beleidsplan die absoluut aandacht behoeven. Deze zullen zondermeer
opgepakt worden door het bestuur. De komende periode zal het beleidsplan en hoe dit er uit komt
te zien een aandachtspunt zijn voor het districtsbestuur.

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2013 + BEGROTING 2014
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De penningmeester doet verslag.
Zie de twee bijlagen: KNWU Financiën 2013.pdf en KNWU Financiën 2014 Begroting District
definitief.pdf. De penningmeester licht beide documenten toe.
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Wiel

Wiel

Er zijn vragen van enkele personen.
Richard Vermeeren
Is de bijdrage van de KNWU een vast bedrag?
Bijdrage word elk jaar door de KNWU vastgesteld op basis van beschikbare budgeten.
Job Verhijden
Ziet in het verslag van 2013 dat er een bedrag van ruim 3000 euro overblijft. Dit is een mooi
resultaat. Job vraagt zich af wat met dit bedrag word gedaan? Wordt dit ingezet voor wedstrijden te
ondersteunen of zo?
Als bestuur hebben we hier nog niet over nagedacht. De extra inkomsten zijn voornamelijk
gegenereerd door de chipverhuur. Het is voor het eerst dat we als districtsbestuur zo veel geld
overhouden.

Wiel

Jean Houben
Ziet in het verslag de post communicatie staan, wat is dit?
Dit zijn de kosten voor de website.

Wiel

Jean Houben
Zijn er geen extra inkomsten ontvangen van de KNWU?
Nee, helaas geen aanvullende bijdrage ontvangen.

Wiel

7.

Job Verhijden
Boekjaar 2013 is er een bedrag van 900 euro opgenomen voor de wedstrijden. In de begroting van
2014 staat hier voor een bedrag van 450 euro. Welke gevolgen heeft dit voor de wedstrijden.
Legt uit dat dit een gesaldeerd bedrag is voor de organisatoren van het DK, drie maal een bedrag
van 150 euro.

VERSLAG KAS COMMISSIE 2013
Jo Dorscheidt is namens de kascommissie aanwezig. Op 4 februari jl. zijn de boeken gecontroleerd.
Alles ziet er netjes verzorgd uit en is in orde. De kascommissie heeft alles goedgekeurd.
De voorzitter vraagt aan de vergadering decharge te geven aan de penningmeester. De
vergadering stemt hiermee in. De penningmeester neemt het applaus van de vergadering in
ontvangst.

8.

VERKIEZING KAS COMMISSIE 2014
De kascontrole commissie voor het komende jaar wordt gevormd door: Petra Konings, Jo
Dorscheidt en John Waterreus die zich beschikbaar stelde op de vergadering.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

9.

PRESENTATIE KNWU, ANTI DOPING AANPAK, VERENIGINGSONDERSTEUNING

Al Vermeeren
In de presentatie genoemde doelstellingen zijn erg abstract, zijn er ook concrete doelstellingen?
En zijn er tips om het mountainbiken beter en meer onder de aandacht te brengen?
Notulen vergadering KNWU Districtsbestuur Limburg
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Evert Jochemsen houdt een presentatie over het beleidsplan van de afdeling Offroad (MTB).
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Evert

Evert

Het is niet eenvoudig om hier een eenduidig antwoord op te geven. Hij benoemt een groot
evenement, de Bart Brentjens Challenge. Of het tweedaags evenement in Landgraaf. De organisatie
van een dergelijk evenement is niet eenvoudig. Er kan hulp ingeroepen worden van de commissie
MTB op het Uniebureau. Deze commissie kan ondersteunen in de gesprekken naar overheden toe.
Tevens is de samenwerking met Staatsbosbeheer op dit moment goed te noemen. De vaak
genoemde overlast wordt niet veroorzaakt door het mountainbiken in KNWU-wedstrijdverband.
Al Vermeeren
Welke klassieke beginnersfouten worden er veel gemaakt?
Of je nu een groot of een klein MTB-evenement organiseert, je loopt tegen dezelfde problemen aan.
Maak goede afspraken met landschapsbeheerders en leef die goed na. Je ligt altijd als organisatie
onder de loep bij deze groep.
Andere tip: laat overheden meedenken.
Na de presentatie van Evert Jochemsen volgt een pauze.
Na de pauze volgt de presentatie van Margo de Vries over de anti-doping aanpak KNWU.
Danny Stevens
Hoe kan een RTC of vereniging weten dat een renner positief is bevonden?
Henk van Beusekom
Dit kun je niet weten. Dit wordt ook niet gecommuniceerd door de KNWU omdat zij niet de
instantie zijn die de controles doen.
Margo de Vries
Margo doet een oproep aan de vergadering om naar de voorlichtingsavond te komen.
Er volgt een presentatie van de KNWU over de verenigingsondersteuning.
Richard Vermeeren
Wil graag naar aanleiding van de presentatie weten hoe het Uniebureau omgaat met de
verenigingsondersteuning.
Henk van Beusekom
Geeft een toelichting over hoe e.e.a. geregeld is op het Uniebureau.
Er ontstaat een discussie tussen John Waterreus en Henk van Beusekom over de hoogte van de
kosten voor organisatoren. Het gaat John met name om de kosten die worden afgedragen aan het
Uniebureau. John vraagt of iets aan deze tarieven gedaan kan worden en welke inspanningen het
Uniebureau levert voor deze kosten. Henk licht dit toe.
Sophie van Bakel maakt een opmerking over de hoogte van het rekeningrijden. Zij is van mening
dat dit een drempel kan zijn voor velen om deel te gaan nemen aan wedstrijden.

10.

VOORBESPREKING CONGRES, INDIEN NOODZAKELIJK
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De voorzitter leest de agenda voor van het komende congres.
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Het Congres wordt gehouden op dinsdag 15 april 2014, aanvang 19.00 uur, in het Huis van de
Sport, Wattbaan 31-49 te Nieuwegein.
1. Opening
2. Mededelingen
3. Presentatie WK BMX Rotterdam 2014
4. a. Notulen van het Congres van 3 december 2013
b. Notulen extra voorzittersoverleg van 3 februari 2014
5. Begeleidings- en Adviescommissie Anti Doping Aanpak
6. Ingekomen stukken
7. Jaarverslag 2013
8. Financiën:
Jaarrekening 2013
Rapportage Financiële Commissie
9. Verkiezing Financiële Commissie:
Aftredend en herkiesbaar Harm Verhagen
10. Aftreden penningmeester Jan Jongsma
Benoemen lid Hoofdbestuur Albert Arp als nieuwe penningmeester
11. Update topsport
12. Rondvraag
13. Sluiting
Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de vergadering.

11.

MEDEDELINGEN CONSUL
Afgelopen week heeft de consul een memo rondgestuurd.
Voor het DK tijdrijden in Voerendaal heeft de organisatie een afwijzing van de vergunningsaanvraag
gekregen. Tegen deze afwijzing is de organisatie in beroep gegaan. Met succes. De vergunning is
alsnog verleend. Woensdag 7 mei is het DK tijdrijden.

12.

WIELER FEDERATIE LIMBURG

Henry

In de notulen van de najaarsvergadering van de KNWU gehouden op 26 november 2012 in
Roermond is te lezen dat door de directeur van de Wielerfederatie Limburg Chris Tiekstra uitvoerig
uitgelegd en ingegaan werd op wat de stand van zaken is.
In het kort:
- WFL is samenwerkingsverband van NTFU, NWB en KNWU met ondersteuning van
Provincie Huis voor de Sport en Topsport Limburg.
- Onderverdeling in Sportstimulering met het doel het fietsen laagdrempelig te maken voor de
beginnende fietser en daarna doorstroming na de verenigingen te bevorderen.
Met onder meer Fietsfit en Go Cycling proberen we dit doel te bereiken.
- Opleiding en talentontwikkeling: op dit moment deskundigheidsbevordering voor trainers
wielerverenigingen en professionalisering van het RTC en de Limburg Cycling Selectie.
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De consul is ongerust over het jurycorps. Het aantal beschikbare juryleden gaat hard achteruit.
Met name de posities voor computeroperator en commissaris video zijn moeilijk in te vullen. De
consul doet een oproep aan de aanwezigen en aan de verenigingen voor nieuwe juryleden.
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- Sportevenementen verbinden van de breedtesport met topsportevenementen. Tevens het
Projectplan breedtesport waar op 10 maart 2014 tijdens een drukke bijeenkomst door het WFL
uitleg werd gegeven voor de toekomstplannen.
Hierbij moeten we denken aan:
- Gezamenlijke aanschaf materiaal zoals bv stootkussens, centrale ondersteuning van organisatoren.
- Versterking Wielerverenigingen en Stichtingen. Op dit moment volle inzet voor ontwikkeling
veilige wieleromgeving Sittard, zoals in Panningen en Venlo.
Op de site wielerfederatielimburg.nl is informatie te vinden waarvoor subsidie verleend wordt en
welke ondersteuning men kan verkrijgen.

13.

STDC - TALENTCOACH
Vanuit het RTC is men begonnen met het rijden van wedstrijden. Men heeft 2 dagen in Frankrijk deel
genomen aan een wedstrijd.
Er hebben gesprekken plaats gevonden met de trainers van de clubs.
Er worden met verschillende renners testen gedaan.
Het RTC gaat zo zijn gangetje. Alles loopt naar tevredenheid, er zijn kleine probleempjes die
opgepakt worden.
Bij de beloften competities werken de Limburgse clubs onderling goed samen.

14.

RONDVRAAG
Jo Geurts
Stelt vast dat wanneer er vragen worden gesteld aan het Uniebureau daar traag of geheel niet op
gereageerd wordt. Daarnaast stelt hij vast dat er regelmatig een oproep wordt gedaan voor
nieuwe mensen en dat deze na een korte periode weer afhaken. Jo vraagt zich af of deze mensen
worden weggepest?
Henk van Beusekom geeft hier uitleg over en belooft beterschap.
Al Vermeeren sluit af met te melden dat we blijven zoeken naar nieuwe mensen.
Jean Houben
Vraagt welke datum er gepland is om met de organisaties rond de tafel te gaan zitten?
Britt Jochems: waarschijnlijk wordt dit ergens half april.
John Waterreus
Vraagt wat er gebeurd met het geld dat vanuit het Uniebureau naar de RTC’s gaat en waarom er
geen geld naar het RTC Limburg gaat?
Henk van Beusekom wil deze vraag graag beantwoorden. De verdeling wordt door het Uniebureau
gemaakt. Het districtsbestuur heeft hier geen invloed op. Waarom het RTC Limburg geen middelen
heeft gekregen kan hij op dit moment niet beantwoorden. Hij doet de toezegging dat hij dit
opneemt met Rob Delelij en dit gaat bekijken.

SLUITING

Al

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering.
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