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NOTULEN ALGEMENE NAJAARSVERGADERING KNWU LIMBURG 24 OKTOBER 2019 

Bestuur aanwezig: Al Vermeeren (voorzitter), Wiel Senden (penningmeester), Bas Otten, Sophie van Bakel, 
Britt Jochems (STDC)  en John Waterreus (secretaris en notulist), Jack Theunissen (consul), Bart Gort 
(Adviseur) 

Leden aanwezig: Wim Herberichs, Frans Hoedemakers, Marcel Frissen, Corné Brands, Albert van der 
Leeuw, Paul Debruijn, Eric Douven, Peter Oonincx, Pieter Mans, Petra Konings, Thei Schrooten, Patrick 
Knoben, Jean Houben, Joris Smitsmans. 

Leden afwezig met kennisgeving: Jasper Vermazen (Assistent-consul), Annie en Willy Schreurs, John 
Teheux, Milan van Wersch. 

 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er volgen een tweetal huishoudelijke 
mededelingen over de pauze en de consumptiebonnen. 

2. Agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
 

3. Notulen voorjaarsvergadering 23 mei 2019 
De notulen van de voorjaarsvergadering van 23 mei 2019 worden zonder op- of aanmerkingen 
aangenomen. De voorzitter bedankt de notulist. 

4. Mededelingen voorzitter 
• De voorzitter geeft aan dat de termijn van het versturen van de agenda en notulen conform ons 

eigen reglement vier weken is en dat deze voortaan ook aangehouden zal worden 
• Wim Herberichs heeft aangegeven te willen toetreden tot het districtsbestuur. Wim zal de 

komende periode meelopen en dan zullen we samen kijken hoe het bevalt en eventueel in de 
voorjaarsvergadering overgaan tot een voordracht 

• Al zit in de werkgroep Visie Structuur van de KNWU in Papendal. Deze werkgroep heeft tot doel de 
huidige organisatiestructuur van de KNWU uit 2008 - Hoofdbestuur, Districten en Afdelingen, 
Commissies en Uniebureau - onder de loep te nemen en daar waar nodig de rollen en functies weer 
af te stemmen op de oorspronkelijke doelstellingen. Vooral transparantie en communicatie moeten 
worden verbeterd. In dit verband heeft Al een enquête uitgezet onder de Limburgse verenigingen 
en organisatoren die formeel bij de KNWU aangesloten zijn. De enige vraag was wat de 
stakeholders nu eigenlijk verwachten van het districtsbestuur? Ongeveer een derde van de 
betreffende 21 organisaties heeft gereageerd. Uit de reacties kan worden geconcludeerd dat men 
vooral met operationele kwesties bezig is en minder met beleidsvraagstukken, precies het 
aandachtsgebied van het districtsbestuur. Omdat de wereld om ons heen niet stil staat is het vooral 
zaak de KNWU-organisatie mee te laten groeien in relevante maatschappelijke ontwikkelingen. 
Rollen en verantwoordelijkheden van de diverse KNWU-geledingen, inclusief het districtsbestuur, 
moeten hierop worden afgestemd. Ook de leden hebben hierin een stem! 
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• John zit in de werkgroep Tarieven en Afdrachten. Deze werkgroep heeft tot doel om te kijken naar 
de huidige tarieven, zoals aansluitkosten, wedstrijdgelden en licenties. Er moet een eerlijkere 
toedeling komen van de kosten voor renners, organisaties en andere belanghebbenden, een en 
ander in goede verhouding met wat men ervoor terugkrijgt. Een eerste verandering die zal worden 
ingevoerd - mits het aankomende najaarscongres hiermee akkoord gaat - is dat het vanaf 2020 niet 
meer toegestaan is om een KNWU-wielerevenement te organiseren onder de vlag van een andere 
vereniging of organisatie. Iedere organisator moet in 2020 rechtstreeks bij de KNWU aangesloten 
zijn. Dit in verband met een reële verdeling van de verantwoordelijkheden. Dit houdt ook nauw 
verband met de voorwaarden en strekking van de KNWU-verzekering en een directe lijn tussen 
organisatie en KNWU-Uniebureau. Communicatie loopt nu nog vaak via omwegen. Ook het 
beboeten van wegblijvers wordt hiermee voor organisaties gemakkelijker. De aansluitkosten voor 
de huidige aangesloten verenigingen en organisaties zullen dalen, de kosten voor nieuwe 
aansluitingen zullen staffelsgewijs groeien naar het nieuwe (verlaagde) tarief. Ook de wedstrijd-
gelden zullen worden aangepast alsmede de tarieven van de diverse rennerslicenties 

• Het is voor de vergadering niet helder wat de KNWU-verzekering nu precies inhoudt. Al geeft aan 
dat het vooral een herverzekering betreft die onder meer kan worden aangesproken als reguliere 
(persoonsgebonden) verzekeringen alle aansprakelijkheid afwijzen. Hij wijst de vergadering op de 
financiële risico’s die een organisator (persoonlijk) vaak onbewust loopt als bijvoorbeeld niet is 
voldaan aan de door de verzekering vereiste licentieëring van chauffeurs en motards. Hij zal bij het 
Uniebureau navraag doen naar de actuele inhoud en precieze strekking 

• Wiel maakt deel uit van het penningmeesteroverleg in Papendal. Dit overleg is weer nieuw leven 
ingeblazen en het is de bedoeling dat hierdoor uniformiteit, transparantie, onderlinge afstemming 
en kennisuitwisseling over financiële zaken plaatsvindt 

• Beveiliging van de koersen is een hot item en de politie gaat/kan steeds minder capaciteit hiervoor 
inzetten. Het gevolg zal zijn dat er in diverse regio’s veel minder politiebegeleiding mogelijk is voor 
stad-tot-stad-wedstrijden. Er wordt steeds meer uitgegaan van grote omlopen zónder politiebege-
leiding. De politiek is inmiddels bezig om de verkeerswegenwet zodanig aan te passen opdat 
verkeersregelaars op de motor meer bevoegdheden krijgen. In Nederland wil men ook naar 
Belgisch voorbeeld gaan werken met een rode en groene vlag systematiek en de wet hieromtrent 
ook gaan aanpassen 

• De landelijke wielerkalender zal komend jaar uit een groot aantal competities bestaan. 
Topcompetitie (3), Clubcompetitie (2), U23-Road-series, Holland Cup, Nieuwelingenklassiekers. Het 
is door deze grote hoeveelheid niet uit te sluiten dat er in een weekend voor sommige categorieën 
een dubbelprogramma zal zijn. Ook zal er een aantal competities zijn met buitenlandse inbreng 
alsmede ook wedstrijdenreeksen in samenwerking met België 

• Dag van de trainer op 12 oktober 2019. Met name het nieuwe beleid over de talentontwikkeling in 
de periode tot 2030 werd besproken. Er wordt vooral aandacht gevraagd van de trainers om bij de 
jeugd en nieuwelingen meer rekening te houden met de fysiologische en psychologische aspecten, 
jongens en meisjes hebben ook een verschillende ontwikkeling in hun puberteitsfase. Hier hebben 
de clubs een belangrijke rol. Jammer was dat district Limburg slechts beperkt vertegenwoordigd 
was. De KNWU heeft een boekje gemaakt waarin deze zaken staan beschreven. Een groot aantal 
mensen van de vergadering neemt een exemplaar mee. Van belang is vooral om te beseffen dat op 
jonge leeftijd presteren voor de kinderen niet op zichzelf staat, vooral om hen ook als ze ouder te 
worden te behouden voor de wedstrijdsport.  
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Hiertoe is een passende ‘formule’ bedacht: Plezier + Motivatie + Zelfvertrouwen = Prestatie. Een 
belangrijk uitgangspunt om mee te nemen in de jeugdopleiding.  

5. Mededelingen Penningmeester 
Wiel licht de conceptbegroting 2020 toe en bespreekt de posten waar het bestuur extra middelen aan wil 
gaan besteden. Dit zijn dezelfde speerpunten als vorig jaar, dus nieuwe wedstrijden op de kalender, extra 
aandacht voor het vrouwenwielrennen in alle categorieën, fixed-gear, amateurs en LC Jeugdcup. De 
stimuleringspremies zijn alleen bestemd voor wedstrijden op de districtskalender. De aanvraag voor een 
stimuleringsbijdrage moet vóór 1 december 2020 bij de penningmeester binnen zijn. De betaling vindt pas 
plaats nadat het evenement plaatsgevonden heeft.  

De conceptbegroting 2020 wordt aangenomen. Verder deelt Wiel mede dat - net als vorig jaar - 
organisaties de betaalde afdracht voor de videoapparatuur kunnen terugvragen waarna Wiel ook nog 
aangeeft dat - als het najaarscongres besluit om de nieuwe verplichte aansluiting voor alle organiserende 
stichtingen vast te stellen - het districtsbestuur voornemens is om voor die nieuwe aansluiters een extra 
tegemoetkoming beschikbaar te stellen. Beide aanvragen dienen vóór 16 december 2019 ontvangen zijn. 

6.  Sport-Technisch-Districts-Coördinator 

Britt Jochems heeft bij het bestuur aangegeven na 7 jaar te willen stoppen als STDC. Deze vrijwilligersfunctie 
is voor haar niet meer te combineren met privé en werk. Het bestuur betreurt dit maar respecteert haar 
besluit. Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe STDC. Voor wat betreft het profiel zou hij/zij bij voorkeur 
niet verbonden moeten zijn aan een club ten behoeve van een neutrale positie maar wel affiniteit met de 
(Limburgse) wielersport moeten hebben. Ideeën/voorstellen ten aanzien van kandidaten mogen graag 
geopperd worden. Al bedankt Britt voor haar jarenlange inzet en overhandigt haar een kleine attentie. 

7.  Jeugdcoördinator 

Bart Gort is namens het districtsbestuur afgevaardigde in Papendal bij de sectie Jeugd van de Commissie 
Wegsport. Bart doet verslag van de recente bijeenkomsten. Aan de orde kwamen onder meer het 
jeugdreglement en nieuwe ontwikkelingen. Zo komen er prijzen in alle categorieën voor jongens én meisjes. 
Verder vindt er volgend jaar in het weekend van 6 en 7 juni verdeeld over Nederland landelijke 
jeugdtoernooien plaats. Limburg doet dit samen met district Zuid-Oost. Hier zijn extra kwalificatieplekken 
voor het NK te verdienen. De procedure rondom het selectiebeleid voor het NK wordt wellicht aangepast 
zodat men meteen na het verreden NK weer punten kan verdienen voor het volgende NK. Ook het al dan 
niet toestaan van ‘camera’s op de fiets’ bij de jeugd is besproken. Hierover is nog geen uitsluitsel. 

8.  Speerpuntenbeleid District Limburg 

Het districtsbestuur heeft voor 2020 de onderstaande (onveranderde) beleidsspeerpunten vastgesteld: 

• Behoud bestaande wedstrijden 
• Stimulering nieuwe wedstrijden op de districtskalender 
• Stimulering wedstrijden met de categorieën vrouwen (incl. nieuwelingen-dames en junior-dames), 

amateurs en fixed-gear-racing 
• Stimulering jeugdwedstrijden (Limburg Cycling Jeugd Cup) 
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9.  Mededelingen Consul 

• De consul vat het seizoen 2019 kort samen. Er zijn enkele wedstrijden minder dan in 2018 en er waren 
drie annuleringen. Er dreigt in de nabije toekomst een tekort aan juryleden te ontstaan. We streven er 
namelijk naar om ook voor de landelijke koersen in ons district zoveel mogelijk gebruik te maken van 
onze eigen juryleden. Hierbij moet echter ook naar specifieke kwalificaties worden gekeken. Hij gaat 
proberen aspirant-juryleden te werven. Kandidaten mogen uiteraard ook worden voorgedragen 

• De Limburgse concept-kalender voor 2020 vertoont nog enige lege plekken want een aantal 
organisatoren moet zich nog aanmelden. Tot op heden zijn er nog geen knelpunten. De consul gaat uit 
van hetzelfde aantal wedstrijden als vorig jaar 

• Hij vraagt aan de aanwezigen of er iets in de communicatie of bereikbaarheid tussen hem en de 
stakeholders veranderd moet worden? Geen inhoudelijke reacties in dit verband 

• Dan zijn er nog een aantal aandachtspunten, zoals het zonder afmelding wegblijven van renners. Hier 
gaat nu echt een boete op staan. Tijdig aangeven bij de consul ingeval van een voorkeur voor een 
bepaalde speaker. Chauffeurs in een wedstrijd dienen ten alle tijden een (volgers)licentie te hebben. 
Ingeval van incidenten en verzekeringskwesties is dit essentieel. Als deze voorwaarde niet is ingevuld 
kunnen de organisatoren mogelijk persoonlijk aansprakelijk worden gesteld 

• De jaartoestemming voor het rijden in het buitenland blijft van toepassing met dezelfde voorwaarden. 
Er komt een checklist voor organisaties waarop staat wat en wanneer iets gebeuren moet 

• In 2020 zullen de regiokampioenschappen voor elite/beloften en masters in Limburg plaatsvinden. Een 
organisatie moet nog worden gezocht. De RK voor vrouwen-categorieën vinden plaats in Zuid-Oost en 
de RK voor junioren, nieuwelingen en amateurs onder 30 in Zuid-West. 

10.  Rondvraag 

• Marcel Frissen informeert naar de samenwerking met het buitenland, met name België, om 
buitenlandse jeugdrenners in Limburg aan de start te krijgen. Deze vraag ligt nog steeds in Papendal 
want er zijn reglementswijzigingen nodig om dit mogelijk te maken 

• Albert van der Leeuw vraagt zich af of er in België door buitenlandse renners per koers nog steeds 5 
euro betaald moet worden voor een verzekering. Ook dit is een landelijk probleem wat bij de KNWU-
Uniebureau in Papendal ligt. Het bestuur zal navraag doen 

• Al vraagt aan Jean Houben of de geruchten kloppen dat hij na 52 jaar daadwerkelijk gaat stoppen? Jean 
beaamt dit maar wil wel beschikbaar blijven als het nodig is. Al complimenteert Jean met zijn staat van 
dienst en bedankt hem voor zijn bewezen diensten voor de (Limburgse) wielersport. 

  

11.  Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering, dankt de vergadering voor de constructieve inbreng en discussies en 
wenst iedereen wel thuis. 

 

De voorjaarsvergadering 2020 is vooralsnog gepland op donderdag 11 juni 2020 


