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KANSKAARTEN UPDATE NOVEMBER 2017 

Naar aanleiding van de diverse bezoeken en verslagen van de District- en Afdelingsvergaderingen zijn 

op een aantal thema’s van de kanskaarten inhoudelijke vragen of opmerkingen geplaatst. In deze 

update nemen we deze door en geven we meest recente update over de voortgang.  

1. Makkelijk instromen 

 

 

 

Vanaf 2018 is het mogelijk om via dagdeelname aan Funklasse- en clubwedstrijden (verzekerd) 

deel te nemen. De registratie hiervan wordt gedigitaliseerd. Op dit moment wordt uitgezocht 

hoe dit het beste kan worden geïntegreerd. In 2018 worden de eerste testen hiermee 

uitgevoerd. Het onderzoeken van de mogelijkheden voor een daglicentie, of misschien beter 

gezegd koerslicentie, wordt in 2018 opnieuw bekeken naar aanleiding van de opgedane 

ervaringen met het daglidmaatschap.  

  

2. Afschaffen verplichte medische keuring 

 

 

De medische keuring is per 2018 omgezet van verplicht naar geadviseerd. In de licentieaanvraag 

via MijnKNWU is een scherm opgenomen waarin wordt aangegeven dat de keuring niet langer 

verplicht is maar wel wordt geadviseerd. De renner maakt daarin een keuze om de 

licentieaanvraag te vervolgen met of met zonder keuring. Indien de renner de keuze maakt om 

geen sportkeuring te laten afnemen komt de renner automatisch in het traject van de medische 

screening (online vragenlijst). Deze medische screening wordt bekeken, beheerd en voor  

daadwerkelijke afgifte akkoord bevonden door sportartsen. Op dit moment zijn we in gesprek 

met diverse partijen om te kijken of de medische screening sportbreed over Nederland uitgerold 

kan worden via VWS en NOC*NSF en uitgevoerd door Vereniging Sportgeneeskunde (VSG).  

  

Daarnaast kijken we vanuit de KNWU naar de mogelijkheden om kortingsafspraken te maken 

waarmee KNWU leden korting krijgen op de afname van een sportmedische keuring. Hiermee  

werken we naast het adviseren van het laten afnemen van een sportkeuring er ook aan om het 

laten afnemen van een sporttest makkelijker, goedkoper en daarmee aantrekkelijk te maken.  

 

3. Promotieregeling 

 

 

 

Het ontwerp van de promotieregeling (discipline weg) roept nog een aantal vraagtekens op over 

de praktische uitvoerbaarheid en of dit de juiste effecten creëert.  Dit zijn belangrijke 

Betreffende kanskaart: 

3)Minder verplichtingen, meer eigen keuze | Afschaffen verplichte medische keuring  

Betreffende kanskaarten: 

1)Makkelijk meedoen voor niet-leden | Invoeren daglidmaatschap  

2)Makkelijk instromen bij Sportklasse en Amateurs  | Invoeren daglicentie 

Betreffende kanskaarten: 

5)Wedstrijdaanbod voor alle competitieve fietsers | Promotieregeling invoeren  

6)Eigen wedstrijden voor Sportklasse en Amateurs |Terugdringen van combinatiewedstrijden  
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onderwerpen waar in de waaier over na is gedacht maar pas echt wat over gezegd kan 

worden bij uitvoering in de praktijk. Daarom is de keuze gemaakt om dit ontwerp voor seizoen 

2018 in gebruik te nemen in testmodus. Dit betekend concreet voor 2018 dat alle systemen 

worden ingericht en op de achtergrond gaat meedraaien. Renners die het maximale aantal 

punten overschrijden krijgen het advies om te promoveren naar een hogere categorie maar zijn 

niet verplicht om dit advies te volgen. Daarnaast staat 2018 in het teken van het verder op orde 

brengen van de administratieve zaken voor een succesvolle invoering van de promotieregeling. 

Op basis van de verzamelde gegevens en ervaringen in 2018 wordt besloten of en welke 

aanpassingen in het ontwerp nodig zijn om te kunnen overgaan tot definitieve implementatie.  

Een belangrijk onderdeel van het laten slagen van de invoering van een promotieregeling is het 

in balans brengen van de wedstrijdkalender met meer eigen wedstrijden voor sportklasse en 

amateurs. Op dit moment wordt naar de specifieke situatie per (en samen met het) district, 

consuls en organisatoren gekeken wat nodig is om hier de komende jaren gefaseerd meer balans 

in te krijgen.  

4. Buitenlandtoestemming 

 

 

Op het voorstel voor de herziene regeling buitenlandtoestemming is veel reactie en input 

gekomen. Deze wordt behandeld door de commissie wegsport die het definitieve voorstel, zodra 

vastgesteld, meeneemt in de aanpassingen voor de jaarlijkse besluiten 2018. Het opstellen van 

een uniforme buitenlandtoestemming wordt bemoeilijkt vanwege het feit dat nu via deze 

regeling ook getracht wordt om de vlucht van Nederlandse Nieuwelingen en Junioren in te 

dammen. 

 

Na definitieve vaststelling van de regeling kunnen de opties tot automatiseren van het proces 

worden verkend.  

5. Minder betaalmomenten 

 

 

Het rekeningrijden is per 2018 afgeschaft en verwerkt in de licentieprijzen. Alle licentiehouders 

(renners) zijn hierover geïnformeerd.   

 

6. Inzicht in de waarde van het lidmaatschap 

 

 

 

Het inrichten en maken van afspraken met partners van waardevolle ledenvoordelen (voor 

sporters) is op dit moment in volle gang. Het ontwerpen van een model voor meer 

gedifferentieerde lidmaatschapspakketten voor clubs is zoal afgesproken een proces in 2018.  

Betreffende kanskaart: 

7)Zelf regelen van buitenlandtoestemming | Automatiseren aanvraagproces buitenlandtoestemming  

 

Betreffende kanskaart: 

8)Minder vaak betalen | Afschaffen van rekeningrijden  

Betreffende kanskaart: 

9)Inzicht in je voordelen | Waarde van het lidmaatschap inzichtelijk maken  

11)Productaanbod op basis van behoefte | Gedifferentieerde lidmaatschapspakketten  
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7. Makkelijker organiseren 

 

 

 

 
Zowel de inschrijfgelden als prijzenschema’s zijn omgezet van verplicht naar geadviseerd en 

worden verwerkt in de jaarlijks besluiten 2018.  

 

De waaier flexibilisering (van het aantal) juryleden heeft een eerste raamwerk opgeleverd die nu 

besproken wordt met commissie J&R en de consuls om de snelheid voor doorvoering en 

implementatie te bepalen.  Het optimaliseren van het aanmeldformulier is een doorlopend 

proces en belangrijk onderdeel in het proces van de herstructurering van de ICT (MijnKNWU 2.0)  

 

8. Lidmaatschap via de club  

 

 

 
Het kunnen aanvragen van een licentie zonder verenigingslidmaatschap is enkel mogelijk 

gemaakt voor de discipline BMX Freestyle. Dit in verband met het ontbreken van verenigingen in 

deze discipline. De eerste BMX Freestyle licenties zijn inmiddels uitgegeven.  

De differentiatie in de prijs van het basislidmaatschap (via de club of direct) is doorgevoerd. De 

nieuwe tarieven zijn: 

KNWU Basislidmaatschap via de club €11,50 

KNWU Basislidmaatschap direct  € 23,00 

Alle KNWU directe basisleden zijn over deze prijsverhoging geïnformeerd en hebben een mooie 

aanvullende aanbieding gekregen om het lidmaatschap te behouden. Van het totale aantal 

directe basisleden van 7.500 hebben circa 900 leden op basis van deze mailing besloten hun 

lidmaatschap bij de KNWU op te zeggen. 100 leden zijn op basis van de berichtgeving op zoek 

gegaan naar een club waar zij kunnen aansluiten.   

 

Betreffende kanskaart: 

12)Meer vrijheid in organiseren  | Geen verplichte voorschriften inschrijfgelden 

13)Goedkoper organiseren | Geen verplichte voorschriften prijzenschema’s 

14)Flexibeler organiseren  | Aantal juryleden differentiëren per wedstrijdniveau  

15)Makkelijker aanmelden van wedstrijden | Wedstrijd-aanmeldformulier optimaliseren  

Betreffende kanskaart: 

4) Toegankelijke wedstrijdsport | Licentie zonder verenigingslidmaatschap 

10) Aantrekkelijk aansluiten via de club | Verschillende tarieven voor het basislidmaatschap 
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