NOTULEN VOORJAARSVERGADERING DISTRICT LIMBURG KNWU 23 MEI 2019
Bestuur aanwezig: Al Vermeeren (voorzitter), Wiel Senden (penningmeester, Henry Veltrop, Bas Otten
en John Waterreus (secretaris en notulist), Jack Theunissen (consul)
Bestuur afwezig met kennisgeving: Sophie van Bakel en Björn van den Berg
Leden aanwezig: Corné Brands, Jean Houben, Wim Herberichs, Milan van Wersch, Thijs Harmkens, Paul
Schonewille, Albert van der Leeuw, Frans Hoedemakers, Ron Drent, Joris Smitsmans, Annie Schreurs, Paul
Debruijn, Willy Schreurs, Peter Oonincx, Marco Jeeninga, Joseph Römers, Petra Konings
Leden afwezig met kennisgeving: Tom Vorstermans
Aanwezig namens het KNWU hoofdbestuur: Jak Decker

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom

2. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3. Mededelingen voorzitter








De voorzitter licht toe dat het bestuur en de consul namens het district Limburg in diverse nationale
KNWU-gremia zitting hebben zoals het voor- en najaarscongres, voorzittersoverleg, landelijk overleg,
consuloverleg, jeugdoverleg, commissie jury en reglementen, commissie off road, penningmeesteroverleg en recent ook in de nieuwe commissie Tarieven en Afdrachten. Deze laatste commissie licht
John Waterreus nader toe. Het komt er in het kort op neer dat deze commissie alle geldstromen van
licenties, wedstrijdafdrachten, ploegcontributies etc. gaat herbeoordelen en voorstellen zal
uitwerken voor een meer uitgebalanceerde herverdeling van de kosten voor de aangesloten
stakeholders. Onder de streep moet de rekensom wel gelijk zijn. Het doel moet zijn dat clubs, ploegen
en leden die de KNWU veel ‘geven’ minder financiële lasten hebben dan leden, clubs en ploegen die
vooral ‘consumeren’. Voorbeelden zijn een stapelkorting op het aantal jeugdtrainers of welke
verzekering(skosten) er aan een licentie verbonden moeten zijn voor een actief lid dat alleen in
Nederland rijdt. We willen vooral meer fietsers bereiken en mensen die ondersteunend verbonden
zijn aan de KNWU
Het penningmeesteroverleg is ook weer geïntensiveerd. Aandachtspunt is vooral de labeling van de
financiële reserves van de districten, een en ander conform de aanwijzing van de accountant van de
KNWU. Voor deze reserves dient een meerjaren-investeringsbeleid te worden opgesteld door de
districten. District Limburg heeft in dit verband proactief geacteerd en haar reserves zullen de
komende jaren worden besteed aan het behoud van bestaande wedstrijden, het stimuleren van
nieuwe koersen en vernieuwende initiatieven
Er is een informele samenwerking met de KNWU-districten Noord en Oost voor wat betreft een
toekomst bestendige KNWU. In veel beleidsissues betreffende ‘Papendal’ is er afstemming en trekken
we samen op
District Limburg participeert actief in de nieuwe U-23 wedstrijdenreeks, een Nederlands-Belgisch
samenwerkingsinitiatief. Dit gebeurt met financiële ondersteuning van Limburg Cycling, in de kleding
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van het regioteam en onder leiding van onze STDC. In dit verband is voor 2019 een
samenwerkingsverband aangegaan met Sensa-Kanjers voor Kanjers. De Limburgse selectie rijdt in vijf
van de negen koersen
Het blijft bevreemdend dat het districtsbestuur graag een rondje langs de Limburgse ‘wielervelden’
zou willen maken maar dat er geen enkele vraag vanuit de verenigingen komt. Het bestuur blijft
evenwel beschikbaar
Er is recent een ereteken (KNWU-speld) uitgereikt aan Marcel Beckers van MTB Discovery
Er wordt verder ook nog even stil gestaan bij enkele bekende districtsleden die helaas overleden zijn:
Mart van den Borgh, Jozef Heuts en Jan Dortants.

4. Notulen najaarsvergadering 2018
De notulen van de najaarsvergadering op 25 oktober 2018 worden aangepast voor wat betreft de
afmeldingen van Chris Coolen en Yvo Kessler. Verder worden de notulen zonder op- of aanmerkingen
vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.

5. Bestuursaangelegenheden




Verkiesbaar is Sophie van Bakel, aftredend en herkiesbaar is Wiel Senden, aftredend en niet
herkiesbaar is Henry Veltrop. Sophie en Wiel worden bij acclamatie gekozen c.q. herkozen. Henry
wordt door de voorzitter bedankt voor zijn bestuursinzet gedurende de afgelopen zeven jaar. Er is
aldus een vacature in het bestuur en de voorzitter nodigt belangstellenden graag uit zich bij het
bestuur te melden
Vanwege zijn specifieke expertise heeft het bestuur Bart Gort aangesteld als adviseur jeugdzaken.
Bart zal district Limburg vertegenwoordigen in het Jeugdoverleg in Papendal.

6. Jaarverslag secretaris






Secretaris John Waterreus blikt terug op de bestuursactiviteiten in 2018. Er was vooral aandacht voor
het behouden van de bestaande wedstrijden en het stimuleren van nieuwe wedstrijden. Deze worden
financieel ondersteund en indien nodig met meer. Het gaat dan om de categorieën jeugd, dames,
fixed gear en amateurs. Verder wordt gezocht naar organisatoren voor nieuwe wedstrijden en het
werven en opleiden van juryleden
Ook de secretaris geeft aan dat er helaas weinig reflectie is vanuit de stakeholders voor sparren met
het districtsbestuur
Verder hebben we in 2018 zeven vergaderingen gehad met het volledige bestuur, twee met consul
en dagelijks bestuur en twintig bijeenkomsten op Papendal
De secretaris verzoekt communicatie met het districtsbestuur (bijvoorbeeld uitnodigingen voor
vergaderingen, jubilea of onderwerpen voor website of social media) altijd via het secretariaat te laten
plaatsvinden.

7. Jaarverslag penningmeester


Penningmeester Wiel Senden bespreekt de winst- en verliesrekening over 2018. Er resteert een winst
van € 279,24. Dat houdt in dat op onze balans nu een eigen vermogen staat van ruim € 30.000.

2



Verder bespreekt de penningmeester de nieuwe begroting voor 2019 waarbij we € 6.000 euro zullen
onttrekken aan het eigen vermogen om de geplande uitgaven te dekken. De penningmeester legt
daarna nogmaals de regels uit voor de stimuleringspremies. De begroting 2019 wordt nadien door de
vergadering vastgesteld.

8. Kascontrolecommissie





De kascontrolecommissie heeft de boekhouding over het boekjaar 2018 gecontroleerd. De commissie
bestond uit Corné Brands, Peter Oonincx en Tom Vorstermans. Corné doet verslag en geeft aan dat
alles er perfect uitzag
De kascontrolecommissie stelt aldus voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid in 2018. De vergadering bekrachtigt dit voorstel
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Peter Oonincx, Paul Schonewille en Wim Herberichs.

9. Mededelingen STDC









STDC Britt Jochems licht toe waar zij dit jaar mee bezig is naast de coördinatie van het regioteam. Het
regioteam is er niet alleen voor U23 maar ook voor de junioren, nieuwelingen en alle damescategorieën
Er zullen weer crosstrainingen zijn op Watersley vanaf de categorie nieuwelingen
Verder zal er in het kader van de MTB-wedstrijd op Watersley een MTB-clinic gegeven worden
Er komen vier workshops gegeven door Sanne van Paassen. Deze zijn toegankelijk voor alle renners
en rensters vanaf nieuwelingen
De workshop doping autoriteit is al geweest en de opkomst was teleurstellend laag, ondanks
oproepen via de clubs en social media. Een aandachtspunt voor de verenigingen
Britt organiseert met alle jeugdtrainers zes gemeenschappelijke clubtrainingen. Steeds vanaf een
andere locatie om trainers bij elkaar in de keuken te laten kijken en renners samen te laten trainen
Er komt nog een workshop voeding.

10. Mededelingen consul










‘Mijn KNWU’ wordt verbeterd en de versie 2.0 zal naar verwachting dit najaar starten
De consul gaat nogmaals het apart huldigen van de meisjes op de agenda zetten
Er zijn dit jaar in Limburg 62 wedstrijddagen. Dat zijn er vier meer dan 2018
Buitenland toestemming is nodig voor het rijden in het buitenland. Deze is of wordt collectief verleend
aan de secretarissen van de verenigingen. Aanvraag minimaal vijf werkdagen voor aanvang indienen.
Er wordt geen toestemming verleend ingeval van een koers in het district op dezelfde dag. Ook
vakantie in het buitenland is geen legitieme reden. Dit geldt ook voor de jeugd. Het regioteam krijgt
evenwel altijd toestemming
De consul zal zijn mededelingen ter vergadering ook publiceren op social media, waaronder het
fenomeen ‘gastrenner’ en combi-team. Ook aspecten van veiligheid over hoe de helm vast moet
zitten en handen aan het stuur zullen dan ook de revue passeren
Verder verstrekt de consul nog informatie over de juryvergoedingen voor categorie-4-wedstrijden
In alle wedstrijden maakt de speaker deel uit van het jury korps dus als de organisatoren een voorkeur
hebben deze dan graag aan de consul kenbaar maken.
3

11. Beleidspeerpunten KNWU district Limburg
Deze zijn al door de secretaris besproken.

12. Rondvraag




Corné Brands vraagt voor een centralere vergaderlocatie (voor de algemene districtsvergadering) in
Limburg, noordelijker dan Sittard wordt er nu namelijk niet vergaderd. Wiel Senden geeft aan dat een
vergadering die indertijd plaatsvond in Roermond niet meer belangstellenden trok. Het bestuur zal
dit vraagstuk evenwel nogmaals tegen het licht houden
Jean Houben heeft een aantal vragen schriftelijk ingediend. Deze worden door de voorzitter
beantwoord, zoals onder meer de distributie van de notulen. De notulen worden sinds de
najaarsvergadering 2018 ongeveer een maand na de vergadering verstuurd aan de stakeholders en
tevens toegevoegd aan de convocatie voor de volgende districtsvergadering. Voor wat betreft de
resultaten van het jeugdbeleid worden de Limburgse initiatieven in dit verband, zoals de
jeugdwedstrijdenreeks, inmiddels overgenomen door andere KNWU-districten dus we denken dat dit
voldoende zegt. Bart Gort gaat zich ook hiermee verder bemoeien. De voorzitter gaf ook het woord
aan Jak Decker van het KNWU hoofdbestuur over de casus politiebegeleiding. Jak heeft samen met
Robert Slippens de afdeling Topsport in portefeuille. Hij kijkt onder meer hoe we de structuur van de
KNWU beter kunnen laten aansluiten bij de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. Hiervoor
wordt een KNWU-brede werkgroep geformeerd met deelnemers uit alle geledingen, ook renners en
organisatoren, teneinde de complete structuur te optimaliseren. De politiebegeleiding van stad-totstad-koersen is in het hele land een groeiend probleem, vooral in het noorden van ons land. Voor
vervanging door motards/verkeersregelaars zal er een wetswijziging moeten plaatsvinden. Hier is de
KNWU samen met de politiek en NOC NSF druk bezig doch realisatie gaat zeker nog enkele jaren
duren.

13. Rondvraag
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, dankt eenieder voor zijn/haar inbreng
en wenst iedereen een goede thuisreis.
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