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NOTULEN NAJAARSVERGADERING KNWU DISTRICT LIMBURG 
24 NOVEMBER 2016 20:00H SITTARD 
 
Aanwezig  Al Vermeeren, voorzitter  

 Wiel Senden Penningmeester 

 Bas Otten, bestuurslid 

 Bart Gort, bestuurslid 

 Maarten de Ruijter, bestuurslid 

 Henry Veltrop, bestuurslid 

 Britt Jochems, RTC/STDC 

 Jack Theunissen, consul 

 Jasper Vermazen, consul 

 Ward Schiffelers, TWC Maaslandster ZL  

 Marco Jeeninga, TWC Maaslandster ZL 

 Jo Smeets, WCL Bergklimmers 

 Maurice Honderdons, WC Midden Limburg 

 Patrick Knoben, WC Midden Limburg 

 Rene Quaedvlieg, WC Midden Limburg 

 Lars Quaedvlieg, MSMWV Dutch Mountains 

 Jesse Raas, MSMWV Dutch Mountains 

 Robbin van de Geer, MSMWV Dutch Mountains  

 Dennis Cremers, MSMWV Dutch Mountains 

 Ton Nijsen, MTB Baarlo 

 Kirsten Janssen, MTB Baarlo 

 Chris Coolen, TWC Noord Limburg 

 Marijn Coolen, TWC Noord Limburg 

 Karen Theunissen, FCC de Plakpunters 

 Yvonne Vriens FCC de Plakpunters 

 Petra Konings, KWV de Heidebloem 

 Armand van Mulken, wielerpromotie Stein & omstreken 

 Jean Houben, Stichting Wielerweekend Stein 

 Michel Moonen, Stichting Wielerweekend Stein 

 Bastiaan Laarmans, Stichting Wielerweekend Stein 

 Frank Ueberbach, Stichting wielerpromotie Kessel 

 Herman Korsten, Stichting wielerpromotie Kessel 

 Paul Debruijn, Jeugdwielercomite Eijsden 

 Bernd Oldenbeuving, Wielerbaan Geleen 

 Michel van Dijke, wielerbaan Geleen 

 Geert Janssen, Kernenomloop Echt Susteren 

 Frans Hintzen, Kernenomloop Echt Susteren 

 Willy Schreurs, jurylid 

 Joris Smitmans, jurylid 

 Norbert Keulen, lid 

 Marcel Rumpen, lid 

 Milan van Wersch, Stichting Limburg cycling 

 

Afgemeld:  John Waterreus, secretaris 

 Richard Vermeeren 

 Jeroen Remmel 

 Ton Kersten 
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 Sven Jacobs 

 Miriam van Es 

 Peter Vandeberg 

 Ger Hermans 

 Max Pool 

 Jeffrey Quaaden 

 Limburg Express cycling team 

 MTB Discovery 

 Wielercomite buchten 

  

 

1. Opening 
 Al opent de vergadering en Milan van Wersch welkom die aanwezig is namens stichting 

Limburg cycling.  
 

2. Vaststellen agenda 
 Geen aanmerkingen 

 
3. Mededelingen voorzitter 

 John Waterreus is afwezig  

 Er zijn vier nieuwe aansluitingen wetende: Stichting wielerpromotie Kessel, Stichting 
Wielerbaan Geleen, Stichting Offroad cycling Sittard-Geleen, Adelante on Wheels 

 Er zijn twee jubilea, Wielercomite Buchten bestaat 50 jaar, WCL Bergklimmers bestaat 75 
jaar. Aan beide wordt een KNWU herinneringsvlag uitgereikt. 

 De stichting Limburg cycling heeft Milan van Wersch aangesteld als de nieuwe 
sporttakmanager.  

 Vincent Luyendijk is aangesteld als de nieuwe directeur van de KNWU. 

 Tijdens het congres zal het plan ‘Wielrennen 2020’ worden gepresenteerd waarbij er 
ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe initiatieven voor de doelgroepen jeugd, vrouwen, 
“de wielrenner”, “de zij-instromer”, de ongebonden sporter en de urban freestyler. De 
vergadering stemt in met de voorgenomen beleidsvoorstellen.    

 Er is een vacature voor een districtsbestuurslid Offroad 

 

4. Notulen algemene voorjaarsvergadering 2016 
 Er wordt gevraagd of er al iets is gebeurd met de vraag betreffende het vernomen 

gesjoemel met de jeugdlicentie-aantallen. Jack: dit wordt besproken tijdens het 
consuloverleg in december. 

 Notulen worden goedgekeurd 

 
5. Bestuursverkiezing 

 Henry Veltrop is herkiesbaar als bestuurslid. Henry wordt per acclamatie herkozen.  

 

6. Begroting 2017 
 Wiel licht de begroting voor 2017 toe.  

 Het betreft een voorlopige begroting. Ten tijde van het samenstellen van de  
concept-begroting was nog niets bekend over het aangevraagde budget bij het 
Uniebureau voor vernieuwende initiatieven. Indien de gevraagde aanvullende bijdrage 
van € 8.000 geheel of slechtst ten dele zal worden toegekend door  
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het Uniebureau zullen ook de uitgaven (m.n. de post activiteiten) naar  
boven bijgesteld dienen te worden. 

 Op de komende voorjaarsvergadering wordt een definitieve  

 begroting 2017 ter goedkeuring aangeboden. 

 Lars Quaedvlieg: Wat houden de kosten van de consul en de overige activiteiten in? Wiel: 
de consulkosten zijn voornamelijk reiskosten e.d., de overige activiteiten zijn de posten 
waar we een extra bijdrage voor hebben aangevraagd, te wetende jeugd en 
vrouwenkoersen, de Chrono Trofee en baanwielrennen. 

 De concept-begroting voor 2017 wordt goedgekeurd. 
 

7. STDC 
 Britt Jochems licht de werkzaamheden van de STDC toe in de afgelopen periode. Er wordt 

samengezeten met de verenigingen en trainers om renners, trainingen en wedstrijden te 
bespreken. Er zijn afgelopen jaar drie testdagen geweest in de meivakantie en drie 
testdagen in de zomer. In totaal zijn er 25 testen afgenomen. Er is gestart met 
regioveldtrainingen, er zijn MTB regio trainingen georganiseerd en in december is er nog 
een lezing over voeding en metal coaching. 

 Het aantal RTC renners hangt af van het beschikbare geld en de beschikbare capaciteiten. 

 TWC Noord Limburg geeft aan geen contact gehad te hebben met het STDC en willen dit 
wel graag. 

 
8. Discussie forum “samenwerking” 

 Het bestuur wil graag de visies vanuit de zaal horen betreffende samenwerking, daartoe 
zijn alle verenigingen per mail benaderd  met drie vragen. 
 
1. Kunnen de Limburgse verenigingen samenwerken? 
2. Geef een voorbeeld hoe jullie vereniging hier aan kan bijdragen. 
3. Hoe kan de KNWU Limburg hierin ondersteunen? 

 

 Onderstaand de reacties uit de vergadering: 
 

 Jo Smeets: Het bestuur moet eerst langs bij de verenigingen voor ze een discussie willen 
aangaan. Bart geeft aan dat we dat zeker gaan doen, maar dat deze discussie niet moet 
gezien worden als een eindpunt waar conclusies uit getrokken worden maar als het begin.  

 René Quaedvlieg: De jeugd begint steeds beter te lopen, maar vanaf de 16 jarigen lopen 
de aantallen terug, daar moeten we met elkaar aan de slag. 

 Jo Smeets: Sven Jacobs is ook begonnen met een initiatief, daarnaast hebben de 
Bergklimmers een fijne samenwerking met MTB Baarlo. 

 Ward Schiffelers: MTB en BMX kunnen goed samen trainen en van elkaars faciliteiten 
gebruik maken. Er is daar ook uitwisseling van renners tussen de disciplines. 

 Ward Schiffelers: De beschikbaarheid van vrijwilligers is wel extreem belangrijk en een 
achilleshiel voor verenigingen en organisatoren. Samenwerken kan daar zeer lucratief voor 
zijn en is belangrijk.  

 Plakpunters: Kennis en beleid delen biedt kansen, maar iedere vereniging heeft wel zijn 
eigen waarden en normen waar rekening mee gehouden moet worden. 

 Ton Nijsen: Als je dingen samen gaat doen gaat daar automatisch wel tijd en geld inzitten. 

 Lars Quaedvlieg: Onze amateurs willen wel eens starten bij elite-belofte-koersen. 

 Rene Quaedvlieg: Wellicht moeten we ook breder kijken met mensen van buiten de 
wielersport en kijken naar soepelere regelgeving 

 Milan van Wersch: Breed draagvlak is het belangrijkste. 
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 Al geeft aan dat het bestuur aan de slag gaat met de ingezonden en  
besproken punten. 

 
 

9.  Pauze 
 

10.   Beleidsspeerpunten 2017  
 Voor 2017 gaat het bestuur verder aan de slag met de speerpunten jury, jeugd, 

organisatoren en 16+. 
 

 Commissie jury, 
 

Jasper: we zijn ons meer gaan richten op competentiegericht trainen, om zo de kwaliteiten 
van elk jurylid optimaal te kunnen gebruiken. 
Werving van nieuwe juryleden blijft een speerpunt voor komend jaar. Daarnaast gaan we 
zorgen dat er stageplekken komen voor Limburgse juryleden in landelijke wedstrijden. 
 

 Commissie jeugd, 
 

Bart: We willen ons nog meer gaan richten op het stimuleren van het organiseren van 
jeugdwedstrijden zodat er nieuwe wedstrijden bij komen. Bart prijst de wedstrijden die al 
worden georganiseerd.  
De vraag is hoe we nieuwe wedstrijden kunnen krijgen, hier zijn veel ideeën over, punten 
die iedere keer terugkomen zijn samenwerking, verantwoordelijkheid nemen en 
openstaan voor nieuwe ideeën.  
 

 Commissie 16+ 
 
Maarten: Met dit speerpunt is niet veel mee gebeurd in het afgelopen jaar aangezien we 
wilden wachten op de voortgang van het Limburgs Wielerplan van de provincie. Nu 
Limburg Cycling van start gaat willen we hier bij aanhaken en optimaal de samenwerking 
aangaan. 
 

 Commissie organisaties 
 
Al: Laagdrempelige initiatieven moedigen we aan en ondersteunen we met kennis en 
adviezen. Daarnaast blijven we ondersteuning geven aan organisatoren over 
sponsorwerving en beleid en verlenen we organisatie adviezen.  
 
 

11.  Mededelingen Consul 
 Jack licht de samenwerking met Jasper toe en geeft een overzicht wat er in 2016 allemaal 

gedaan is. 

 Aandachtspunten voor 2017 zijn de nieuwe juryopstelling (Jack geeft aan voorkeuren van 
organisaties voor juryleden expliciet bij hem te melden en niet onderling te regelen), de 
lengte van de wedstrijddagen, en de dispensaties (deze zullen worden afgegeven voor het 
hele jaar). 

 Jo Smeets complimenteert Jack voor zijn bereikbaarheid 
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 Armand van Mulken wil namens het jurykorps aangeven dat Jack en Jasper  
geweldig werk hebben geleverd. 
 

12. Wielerkalender 2017 
 Jack presenteert de voorlopige kalender 2017 voor het district Limburg.  

 De trainingswedstrijden in Echt zullen volgend jaar niet georganiseerd worden. 
Maaslandster en Noord Limburg gaan dit samen oppakken voor 2017. 

 De NK selectiewedstrijden voor de jeugd zijn nog niet bekend   

 Jeugdronde Reuver wordt 3 of 4 september 2017. 

 Als er nog data wijzigen gelieve dit door te geven voor 6 december. 
 

13. Rondvraag 
 Lars Quaedvlieg: Wat is Limburg Cycling? Milan van Wersch: de stichting die het Limburgs 

wielerplan gaat uitvoeren. 8 december is de kick off in Urmond, iedereen is welkom. 

 Willy Schreurs: Omdat de categorie junioren is toegevoegd in het kasseiencriterium van 
Eijsden vervallen de jeugd 1-2-3. De Ton Dolmans trofee neemt deze over. 

 Ton Nijsen: waarop is de factuur gebaseerd die de verenigingen krijgen voor deelname aan 
een DK en kan er gekeken worden naar differentiëren van deze kosten. Wiel licht het tot 
stand komen van de factuur toe. 

 Norbert Keulen geeft aan dat Wielercomité Brunssum geen uitnodiging heeft gehad voor 
deze vergadering. En hij wil weten hoe het in 2017 zit met de verplichting van de 
volgerslicentie. Hier kan Jack nog niks over zeggen 

 Armand van Mulken: Wil de zaal graag stimuleren tot actie over te gaan, organiseer 
wedstrijden! 

 

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

Besluitvorming & actiepunten 
 De voorlopige begroting voor 2017 is aangenomen, op de voorjaarsvergadering zal de 

definitieve begroting worden gepresenteerd. 

 Bestuur heeft een vacature voor een bestuurslid offroad. 

 Jack kaart de vraag betreffende de jeugd licentieaantallen aan bij het consuloverleg. 

 Het bestuur gaat aan de slag met de ingekomen input betreffende samenwerking. 

 Er worden stageplekken voor juryleden aangevraagd in landelijke wedstrijden 

 Het bestuur blijft actief de organisatie van jeugdwedstrijden stimuleren 

 Het bestuur gaat kansen zoeken in samenwerken met Limburg Cycling  
 
 
 
 
 


