NOTULEN VOORJAARSVERGADERING KNWU DISTRICT LIMBURG
28 APRIL 2016 20:00H KLIMMEN
Aanwezig Al Vermeeren, voorzitter
Wiel Senden Penningmeester
Bart Gort, bestuurslid
Maarten de Ruijter, bestuurslid
Henry Veltrop, Bestuurslid
Bas Otten, aspirant bestuurslid
Britt Jochems, STDC/RTC
Phil Houbiers, MSMWV Dutch Mountains
Yoram Carboex, MSMWV Dutch Mountains
Dennis Cremers, MSMWV Dutch Mountains
Patrick Knoben, Wielerclub Midden Limburg
Ruud van de Heuvel, Wielerclub Midden Limburg
Albert van de Leeuw TWC Maaslandster ZL
Theo Schrooten, TWC Maaslandster ZL
Bart Hanssen, MTB Baarlo
Wil Nijssen, MTB Baarlo
Frans Hoedemakers, wielercomité Buchten
Robert Loozen, Stichting KCC Kleeberg challenge
Petra Konings, KWV de Heidebloem
Piet Vergoossen, Kernen omloop Echt Susteren
Geert Janssen, Kernenomloop Echt Susteren
Ton Kurvers, kernenomloop Echt susteren
Jo Smeets, WCL Bergklimmers
Ron Drent, WCL Bergklimmers
Sven Jacobs, cycling events Limburg
Richard Vermeeren, Jurylid
Ton Kersten, Jurylid
Robbin van de Geer, lid
Jesse Raas, lid
Joris Smitmans, lid
Constant Nuytens, commissie wegsport KNWU
Rob de Lely, KNWU
Miriam Tuithof, KNWU
Afwezig:

John Waterreus, bestuurslid
Danny Stevens, RTC

1. Opening


Al opent de vergadering en heet Rob de Lely en Miriam Tuithof die aanwezig zijn namens
het KNWU bondsbureau welkom.

2. Vaststellen agenda

Notulen voorjaarsvergadering 2016 KNWU district Limburg

1

3. Mededelingen voorzitter










John Waterreus is afwezig wegens ziekte.
Sylvie Houbiers is teruggetreden als bestuurslid.
Maarten de Ruijter is benoemd als lid van de KNWU commissie
Wegsport als coördinator nieuwelingen en junioren.
Het bestuur heeft twee nieuwe consuls aangesteld wetende, Jack Theunissen en Jasper
Vermazen.
De website van de KNWU Limburg is vernieuwd .
Annie Schreurs heeft een KNWU speld gekregen voor haar inzet voor de wielersport.
Al gedenkt de overledenen van het afgelopen jaar.
Al licht de vorderingen van het provinciale wielerplan toe, helaas is hier niks nieuws over
te melden. Het RTC is wel formeel overgedragen naar de KNWU. Constant Nuytens licht
vanuit de zaal de afhandelingen van het opheffen van de WFL toe.
19 april is het landelijke voorjaarscongres geweest, er is daar stilgestaan bij het
overlijden van de KNWU directeur Huub Kloosterhuis. Tevens is de nieuwe sponsor
Unibet gepresenteerd. Marcel Wintels is daarnaast herkozen als voorzitter voor een
periode van vier jaar en het plan Wielersport 2020 is gepresenteerd. Voor het plan 2020
is een stuurgroep aangesteld die het plan gaat uitwerken en eind 2016 met resultaten zal
komen. Speerpunten van de stuurgroep zullen zijn: vernieuwing, ontwikkeling van
verenigingen, opleidingen, verbeteren van aanbod en minder regelgeving. Al heeft zitting
genomen in deze stuurgroep.

4. Notulen najaarsvergadering 26 november 2015



Op pagina zes staat najaarsvergadering dit moet “voorjaarsvergadering” zijn.
De notulen worden verder goedgekeurd.

5. Voorstellen consuls












Jack Theunissen en Jasper Vermazen zijn door het bestuur aangesteld als consuls, Jasper
zal gaan werken als plaatsvervangend consul, Jack is de eindverantwoordelijke. Jasper is
verantwoordelijk voor de juryopstellingen, Jack voor de rest. Jack en Jasper stellen zich
voor.
Jack stelt voor meteen agendapunt 12 te behandelen, mededelingen consul.
Jack licht de juryopstellingen toe, er is rekening gehouden met de kwaliteiten van de
juryleden en geprobeerd iedereen minimaal 1 keer per maand aan de beurt te laten
komen. Daarnaast vraagt Jack aan de organisatoren de wensen voor juryleden niet te
regelen met de betreffende juryleden, maar met de consul.
Nieuwe juryleden zullen worden begeleid door een vaste begeleider, te weten Miriam
van Es, Jo van Deurse of Armand van Mulken.
Jack zal voor de externe communicatie meer gebruik gaan maken van de
Facebookpagina.
Jack vraagt iedereen alvast na te denken over de kalender van volgend jaar.
Renners kunnen hun buitenland dispensatie aanvragen voor een heel jaar. Dispensatie
wordt verleend voor dagen dat er geen koers in Limburg is. Graag verzoek indienen vijf
dagen voor de wedstrijd.
Er wordt besloten om een extra wedstrijd aan de jeugd selectie voor het NK toe te
voegen.
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6. Bestuursverkiezing


Bas Otten wordt voorgedragen als bestuurslid en wordt bij acclamatie
gekozen. Al bedankt Bas voor zijn werkzaamheden als interim-consul.

7. Secretarieel Jaarverslag
“In 2015 hebben 11 vergaderingen plaatsgevonden van het districtsbestuur, is er een voorjaars,- en
een najaarsvergadering geweest. Daarnaast heeft een afvaardiging van het districtsbestuur twee
maal het landelijk congres bezocht en meerdere landelijke overleggen bijgewoond. Eveneens
hebben we met het gehele jurykorps een teambuildingsdag gehad om de onderlinge band te
versterken.
In het begin van het jaar zijn we gestart om in commissies beleidsspeerpunten te gaan ontwikkelen
voor de komende jaren. De speerpunten zijn gericht op jeugd, jury, organisaties en 16+. Het doel
hiervan is om gericht beleid te kunnen ontwikkelen om het Limburgse wielrennen te stimuleren,
waarmee we als districtsbestuur aan de gang zijn gegaan. Later deze vergadering zullen de eerste
resultaten worden gepresenteerd.
Tevens zijn er begin 2015 extra subsidies verstrekt aan verenigingen en organisaties als stimulatie
voor het vrouwenwielrennen. Hiermee zijn naar tevredenheid extra activiteiten en wedstrijden
georganiseerd.
Tijdens de voorjaarsvergadering van 2015 zijn Maarten de Ruijter en Sylvie Houbiers aangesteld als
bestuursleden na eerder een half jaar meegelopen te hebben in het district bestuur. Tevens heeft
Wiel Senden voor deze vergadering een Zilveren wiel in ontvangst mogen nemen voor zijn verdienste
binnen de KNWU.
Gedurende het jaar is het bestuur betrokken geweest bij de uitwerking van het Limburgs wielerplan
van de provincie dat in het najaar van 2015 gepresenteerd is. Dit plan moet het Limburgse
wielrennen gaan stimuleren in de topsport en in de breedte. Aanhakende daarop zijn we als bestuur
blij met de plannen voor een wieleromgeving op de sportzone in Sittard en in het Leudal alsook met
de opening van de nieuwe wieleromgeving in Venlo in 2015.
Ook in 2015 hebben diverse kleine en grote wielerevenementen in het district Limburg
plaatsgevonden. Daarnaast werd het regiokampioenschap weg georganiseerd in Stein en het
districtskampioenschap tijdrijden in Herkenbosch. We zijn als bestuur blij zijn met de inzet van de
verschillende organisatoren en vrijwilligers voor de organisatie van deze wedstrijden en
evenementen en hopen ook in 2016 weer mooie wielerdagen te beleven.
Medio 2015 hebben we afscheid genomen van John Teheux als secretaris wegens persoonlijke
redenen. Op de najaarsvergadering is John Waterreus aangetreden als bestuurslid en heeft hij de
taken van secretaris overgenomen.
Samengevat hebben we in 2015 enkele stappen kunnen maken en we hopen dit komend jaar te
kunnen voortzetten en samen met jullie verder te kunnen bouwen aan de Limburgse wielersport.”

8. Penningmeester


Wiel licht de winst en verliesrekening over het jaar 2015, alsmede de balans per 31-122015 toe.



Phil Houbiers: Waar komt de winst vandaan ? Wiel: die komt uit de chiphuur, niet
opgemaakte budget van de consul en uit de pot werving en behoud.
Sven Jacobs: Wat zijn de overige activiteiten ? Wiel: dat was de subsidie
vrouwenwielrennen.
Robbin van de Geer: Wat gebeurt er met die winst? Wiel: Die wordt gereserveerd voor
onvoorziene uitgaven en continuïteit.
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Wiel presenteert daarna de begroting voor 2016.
Ruud van de Heuvel: Wat wordt er gedaan met die 5000 euro voor het
STDC ? Britt: die gaan naar kosten van het STDC zoals testen, trainingen,
wedstrijden en clinics.
Albert van de leeuw: de besproken extra uitgaven uit de voorzieningen zijn niet begroot.
Robbin van de Geer: Hoeveel wil het bestuur op de spaarrekening hebben als buffer?
Toelichting Rob de Lely: richtlijn is om een jaar aan kosten aan te houden als buffer.
Jo Smeets: We moeten er ook niet van uitgaan dat er elk jaar winst gemaakt zal worden.
De begroting voor 2016 wordt goedgekeurd.

9. Kascommissie




Phil Houbiers neemt het woord namens de kascontrolecommissie, alles was uitstekend
op orde, complimenten aan de penningmeester.
De vergadering keurt de realisatie 2015 goed en verleent decharge aan de
penningmeester.
Albert de Leeuw meldt zich aan voor de kascommissie voor 2016

10. Pauze
11.STDC



Het RTC is gekort op de begroting. De huidige renners hebben daar niks van gemerkt, er
is momenteel echter niet genoeg financiële zekerheid om nieuwe renners toe te laten tot
het RTC.
Het STDC is vanuit het district voor de renners uit het district. Het STDC biedt omenteel,
mountainbike trainingen, trainingen en testdagen en gezamenlijke wedstrijden. Britt is
bezig met het opzetten van een regiotrainingspunt voor het veldrijden.

12.Mededelingen consul


Behandelt tijdens punt 5.

13. Beleidsspeerpunten 2016


Speerpunten jury: Met de jury willen we werken aan de kwaliteit en kwantiteit van het
jurykorps.
o Genomen acties: De consulfunctie is gesplitst, Jasper concentreert zich nu op de
jury en zal nog meer werken aan een persoonlijke benadering. Nieuwe juryleden
krijgen een vaste begeleider. Om meer juryleden te werven willen we meer
opstapmogelijkheden creëren en zowel offline als online juryleden gaan werven.



Speerpunten Jeugd: Meer leden werven met het plan “wielrenners promoten
wielrennen.”
o Genomen acties: Er is bij de KNWU subsidie aangevraagd voor de uitvoering van
het plan, deze is toegewezen en de commissie gaat dit komend jaar in uitvoering
brengen.



Speerpunten organisaties: Het bestuur wil ondersteuning bieden aan organisaties
betreffende sponsorwerving en samenwerking.
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Genomen acties: Er is overleg geweest met organisatoren en het
bestuur heeft wanneer daar behoefte aan was, draaiboeken
en voorbeeld begrotingen rondgestuurd.

Speerpunten 16+: Het bestuur wil samenwerken met verenigingen en organisaties in de
uitvoering van het Limburgs Wielerplan.
o Genomen acties: er is overleg geweest met de provincie, we zijn echter afhankelijk
van de voortgang die de provincie maakt.
Sven Jacobs: Wellicht moet het bestuur in deze zichtbaarder zijn en gedurende het jaar
meer naar buiten treden met hun activiteiten.
Jo Smeets: Samenwerking is belangrijk, maar wellicht is een brede discussie nog
belangrijker en kan het bestuur hier naar kijken.

14.Rondvraag
Ruud van de Heuvel: betreffende de NK selectie, in andere districten lijkt het aantal
jeugdrenners hoger doordat BMX en MTB renners ook een weglicentie nemen (kosteloos).
Limburg wordt daardoor benadeeld in het aantal NK startplekken.  Jack neemt dat mee.
Albert de Leeuw: De daglicentie moet terug komen, met minder regels, als iemand een
wedstrijdje wil fietsen moet dit kunnen.
Jo Smeets: Vrijheid blijheid zorgt ook voor onduidelijkheid waar vervolgens mensen weer op
worden afgerekend.
Rob de Lely: Mensen met een basislidmaatschap mogen interclub wedstrijden rijden en
deelnemen aan funklasse wedstrijden wanneer deze worden georganiseerd.

15. Sluiting
Al bedankt de vergadering voor de positieve input en sluit de vergadering

Besluitvorming & actiepunten









Verzoeken voor dispensatie wedstrijddeelname in het buitenland dienen vijf dagen
vooraf te worden aangevraagd en worden vervolgens voor een heel jaar afgegeven.
De begroting voor 2016 is aangenomen, en de realisatie over 2015 is goedgekeurd. Aan
de penningmeester is decharge verleend over 2015.
Het STDC komt met een regionaal trainingspunt veldrijden.
Er worden meer opstapmogelijkheden gecreëerd voor de werving van juryleden.
Het plan “wielrenners promoten wielrennen” wordt in uitvoering gebracht.
Het bestuur blijft praten met organisatoren over het organiseren van wedstrijden en
biedt zo nodig ondersteuning hierin.
Het bestuur houdt nauw contact met de provincie betreffende de uitwerking van het
Limburgs wielerplan.
Jack zoekt uit of Limburg benadeeld wordt in het aantal NK jeugd startplekken.
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