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AGENDA 139E CONGRES 
 
Het congres wordt (digitaal) gehouden op donderdag 19 november 2020.  
  
Agenda:  

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen van het congres van 25 juni 2020 
4. Ingekomen Stukken 
5. Voortgang werkgroep KNWU structuur 
6. Voortgang lopende zaken en projecten: corona, politiebegeleiding, MijnKNWU, etc. 
7. Financiën 
 a. Prognose jaarrekening 2020 
 b. Begroting en tarieven 2021 
 c. Weerstandsvermogen 
8. Verkiezing voorzitter hoofdbestuur 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 
Stemgerechtigde leden:  
Het aantal stemgerechtigde leden bedraagt 35, te weten: 
a. Zestien afgevaardigden uit de districten;  
b. Vier leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor wedstrijdorganisatoren;  
c. Vier leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor sponsorgroeperingen;  
d. Vier leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor topsporters;  
e. Zes afgevaardigden uit de BMX-afdelingen;  
f. Eén afgevaardigde uit het kunstfietsen.  
  
Adviserende leden van het congres zijn: 
a. Hoofdbestuursleden; 
b. Ereleden en leden van verdienste van de KNWU; 
c. Financiële commissie; 
d. De directeur(en) van de KNWU; 
e. Zij, die als zodanig door de voorzitter zijn toegelaten. 
  
Ingekomen stukken dienen uiterlijk 6 november 2020 ingeleverd te worden bij de secretaris van het 
hoofdbestuur via mirjam.tuithof@knwu.nl. 
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AGENDAPUNT 3 NOTULEN 138E CONGRES 
 
DATUM 25 juni 2020 

LOCATIE Van der Valk Amersfoort 

OPGESTELD DOOR Mirjam Tuithof 

AANWEZIG 17 stemgerechtigde leden: 
 
Afdelingen 
Noord-Oost Jolanda Bakker 
West Ad Jansen 
Zuid Petra Kuitert 
Districten 
Limburg Al Vermeeren 
Midden Steven Kroesbergen 
Noord Rikus Bartol 
Noord-Holland Arno Vos 
Oost Joost van Oostrum 
Zuid-Holland Johan van Zanten 
Zuid-Oost Stijn Kramer 
Zuid-West Anja de Bont 
Kunstfietsen 
KWV de Heidebloem Petra Konings 
Belangenvereniging voor wedstrijdorganisaties V.O.W. 
 Jan van Ommen 
 Henk Zomerdijk 
Belangenvereniging voor topsporters V.V.B.W. 
 Iris Slappendel 
 Bruno Walrave 
Belangenvereniging voor sponsorgroeperingen VWW&S 
 Richard Plugge 
Hoofdbestuur (niet stemgerechtigd) 
 Jolon van der Schuit, penningmeester 
 Marijn de Vries, bestuurslid 
 Marcel Wintels, voorzitter 
 Thorwald Veneberg, directeur wedstrijdsport & topsport 
 Margo de Vries, directeur commercie & facilitair 
Financiële Commissie (niet stemgerechtigd) 
 Hennie Beijer 
  
Ook aanwezig 
3 medewerkers van het uniebureau (Henk van Beusekom, Bas Boss en Mirjam Tuithof) 
2 genodigden (Herman Sterken en John Waterreus) 
 

DIGITAAL AANWEZIG   9 stemgerechtigde leden 
14 overige belangstellenden vanuit afdelingen/districten/commissies/uniebureau 
  2 vertegenwoordigers van de pers 
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1. Opening 
Voorzitter Marcel Wintels opent het 138e congres en heet eenieder welkom op dit eerste en hopelijk ook 
laatste coronacongres. Fijn dat we dit wel op deze manier kunnen doen, deels fysiek en deels vanuit huis. 
We hebben een veelomvattende agenda, zeker onder deze omstandigheden 
 
Regels voor vergaderen in de coronacrisis 
Thorwald Veneberg, directeur, geeft een toelichting op de vergaderregels en houdt de chatvragen bij. 
 

2. Mededelingen 
Thorwald geeft een update over corona en de wielersport. In overleggen is steeds over een herstart van de 
wedstrijden vanaf 1 september gesproken. In het kader daarvan zou ook het NK Weg als experimenteel 
evenement in augustus kunnen worden georganiseerd. Bij de persconferentie van 24 juni bleek dat er vanaf 
1 juli al veel meer mag. Het NK Wielrennen voor elite zou in augustus nu zo maar door kunnen gaan, omdat 
hier al voorbereidingen voor zijn getroffen. Het betekent echter niet dat er direct wedstrijden mogelijk zijn, 
er zijn vergunningen nodig en het heikele punt is het aantal toeschouwers.  
Vragen over wedstrijden en evenementen kunnen aan het uniebureau gesteld worden. 
 
Het overleg over motorpolitiebegeleiding heeft ondanks corona niet stil gestaan. Er heeft een uitgebreid 
onderzoek plaatsgevonden over hoe we vermindering van politiebegeleiding goed op kunnen vangen. 
Op 1 juli 2020 vindt een bespreking plaats tussen de betrokken ministeries en de onderzoekers. 
Hier wordt gesproken over een andere status van wielerwedstrijden bij wet, waardoor meer bevoegdheden 
zouden kunnen komen. Een ander punt is meer ondersteuning vanuit vrijwillige motards. 
Tevens een verzoek richting de KNWU om competities te reorganiseren zodat het compacter wordt en we 
over langere termijn een overeenkomst met de politie kunnen sluiten dat de begeleiding van bepaalde 
competities gegarandeerd is. Henk van Beusekom is met de commissie wegsport druk om een nieuw 
voorstel voor 2021 te maken. 
 
Marcel deelt tenslotte mee dat John Waterreus is benoemd als nieuwe voorzitter commissie wegsport. 
 
Het filmpje met sportieve hoogtepunten 2019 wordt getoond en nagestuurd, zodat de mensen thuis ook 
beter kunnen meegenieten. 
 

3. Notulen van het Congres van 28 november 2019 
De notulen worden redactioneel en inhoudelijk aan de orde gesteld en ongewijzigd vastgesteld met dank 
aan de notulist. Marcel memoreert dat we toen spraken over #hetwielernormaal, niet wetende dat we in 
2020 zouden spreken over het nieuwe normaal. 
 

4. Ingekomen Stukken 
Er zijn vragen ontvangen van Richard Plugge van de WW&S over het convenant KNWU – teams inzake de 

internationale evenementen en de internationale vertegenwoordiging van de KNWU.  
Het eerste punt wordt al opgepakt. De tweede vraag is een half jaar geleden ook besproken in het congres. 
Terecht punt van aandacht; het kan altijd meer en er zal weer naar gekeken worden de komende tijd.  
 

5. Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag wordt ter informatie aangeboden. Als er zaken zijn vergeten kan dit worden doorgegeven.  
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Ad Jansen vraagt al jaren naar de verdeling licenties per district. Hierin zitten ook de BMX licenties, wat een 
vertekend beeld geeft over de licentieverdeling tussen districten en afdelingen. 
Eerstvolgend jaar zullen we dit proberen mee te nemen.  
 
Het jaarverslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 

6. Financiën 
Penningmeester Jolon van der Schuit geeft een uitgebreide toelichting aan de hand van een aantal sheets 
en blikt terug op de jaarrekening 2019 en schenkt ook aandacht aan de financiële gevolgen van corona. 
 
 Jaarrekening 2019 
Het jaarresultaat wordt sterk beïnvloed door de reorganisatie die in het laatste kwartaal is doorgevoerd. De 
kosten hiervoor waren opgenomen in het budget 2020, maar doordat de reorganisatie juridisch was 
afgerond in 2019 moeten de lasten reeds in 2019 worden genomen. Hierdoor ontstaat een verliessituatie.  
Door dit verlies daalt het buffervermogen onder het afgesproken bedrag dat in het verleden is bepaald op 
EUR 1,2 miljoen. Deze bepaling was gebaseerd op de vaste kosten van 1 jaar met de gedachte dat deze 
kosten minimaal 1 jaar moeten kunnen worden betaald ten behoeve van continuïteit. Jolon geeft aan dat 
de vaste kostenstructuur door de reorganisatie en andere wijzigingen wel significant is gewijzigd.  
De analyse op deze structuur zal in het najaar gemaakt worden en dan kan er in het volgende congres 
inzicht gegeven worden in het verschil tussen deze vaste kosten en het buffervermogen. Er is in het 
verleden afgesproken dat eventuele tekorten in 3 jaar tijd aangevuld dienen te worden.  
Een week voor het congres is helaas geconstateerd dat het vakantiegeld van de medewerkers van het 
uniebureau niet is gereserveerd in de jaarrekening 2019. In overleg met de accountant zal dit in het 
resultaat en de jaarrekening over 2020 opgenomen worden. 
 
Steven Kroesbergen informeert naar de hele grote post overigen onder de kosten.. Hij is van mening gezien 
het bedrag dat er meer transparantie gewenst is. Jolon geeft aan dat de presentatie te maken heeft met de 
geldende verslaggevingsregels, maar dat de kosten in de bijlage op regelniveau zijn gespecificeerd en 
vergeleken worden met het budget. Hij geeft tevens aan dat we als KNWU altijd zo transparant mogelijk 
willen zijn en dat er geen financiële “geheimen” zijn.  
 
Ad informeert hoe het kan dat “Rabobank Doel Reserveren” in 2019 € 1,2 miljoen minder is dan in 2018. 
Waaraan is dit besteed?  
Verder zou Ad graag de verhouding zien tussen kosten marketing & communicatie en wat het opbrengt. 
Margo merkt op dat 15% activatiebudget van de sponsorcontracten gebruikt wordt voor marketing & 
communicatie.  
Jolon geeft aan dat dit te gedetailleerde vragen zijn voor nu en zal beide vragen nakijken en terugkoppelen. 
 
Corona en de gevolgen voor de KNWU 
Om de financiële gevolgen van het coronavirus goed in te kunnen schatten wordt wekelijks een forecast 
gemaakt op basis van de nieuwste ontwikkelingen. In deze forecast werd in eerste instantie er van 
uitgegaan dat dit jaar geen wedstrijden konden worden georganiseerd. Sinds het nieuws van deze week 
lijkt dit vanaf 1 juli toch weer mogelijk. Deze impact zullen we uiteraard op gaan nemen in de forecast.  
Tegenover de gemiste baten zijn ook zoveel mogelijk bijbehorende kosten weggestreept en is nog een keer 
kritisch naar andere kosten gekeken. Op basis van deze inschattingen en besluiten lijkt het resultaat in 2020 
nihil te zijn en kan een groot verlies voorkomen worden. 
 
Jolon geeft aan dat er door problemen met MijnKNWU2.0 € 800.000 aan licentiegelden pas recent zijn 
gefactureerd. Alles wat hiervan niet binnenkomt leidt, zonder andere aanpassingen, tot een verlies. 



 
 
 

 4 VAN 8  

Ad Jansen geeft aan dat hij een  tekort had verwacht in 2020. De afdelingen en districten krijgen namelijk 
na overleg met directie minder geld.  Gaan er nog meer besparingsacties komen? – Op afdelingen en 
districten gaat sowieso niet meer gekort worden. Op andere zaken zal afhangen van de ontvangen 
licentiegelden en de aanpassingen naar aanleiding van vernieuwde mogelijkheden de komende tijd. 
 
Tarieven 
Jolon geeft aan dat regulier in het voorjaarscongres een aantal tarieven voor het daaropvolgende jaar 
worden vastgesteld maar dat dit nu niet lukt vanwege alle onzeker- en onduidelijkheden en wordt 
doorgezet naar het volgende congres.  
Arno Vos vraagt of de tarieven 2021 meegenomen kunnen worden in het extra congres september 2020. 
Dit wordt in het achterhoofd meegenomen en komt later bij een ander agendapunt terug. 
 
Rapportage financiële commissie 
Hennie Beijer, voorzitter financiële commissie, doet het woord namens de financiële commissie. Hij geeft 
een uitgebreide toelichting op wat er op financieel gebied is gebeurd en wat er met de directie en 
penningmeester is besproken. Zo wordt ingegaan op de accountantscontrole en gesprek met de 
accountant, de risico’s die zij zien op de bezetting van de financiële afdeling na de reorganisatie en de 
implementatie van AFAS als nieuw financieel systeem en de koppeling met MijnKNWU2.0. Hierdoor zijn 
o.a. licentiegelden later gefactureerd dan normaal en het niet reserveren van het vakantiegeld wordt 
benoemd en de impact die dit heeft op 2020. 
 
De financiële commissie adviseert/verzoekt het volgende: 

- De FC in de toekomst verzoekt eerder geïnformeerd te worden door de Directie van de KNWU over 
onvolkomenheden in de financiële processen.  

- De FC adviseert het congres om kritisch naar de hoogte van de algemene reserves te kijken. 
- De directie dient compensatie te vinden in de begroting 2020 voor de vergeten reservering van het 

vakantiegeld 2019. 

De financiële commissie adviseert het congres om de jaarrekening 2019 goed te keuren en hierdoor het 
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2019.  
 
Rikus Bartol vraagt wat wordt gedaan met de adviezen van de financiële commissie en vraagt wat het juiste 
weerstandsvermogen is, omdat er door penningmeester en financiële commissie over verschillende 
bedragen wordt gesproken.  
 
Jolon antwoordt dat in de afgelopen jaren tweemaal per jaar overleg met de financiële commissie altijd 
voldoende bleek. Maar door de recente ontwikkelingen blijkt dit nu anders te zijn.  Het verzoek om meer 
contact is volkomen terecht en directie en penningmeester hebben dit al toegezegd aan de FC.  
 
Het huidige weerstandvermogen is onder de gestelde norm. Zoals Jolon eerder aangaf zal er een analyse 
gemaakt worden op basis van de gewijzigde kostenstructuur. Op dit moment is het juiste bedrag derhalve 
niet bekend. Maar volgens Jolon zal dit altijd lager zijn dan het niveau van EUR 1,2 miljoen, aangezien er 
substantiële besparingen zijn gerealiseerd. Het bedrag dat de FC noemde is niet gebaseerd op een analyse 
en is derhalve niet juist. 
 
Er wordt gewerkt aan een samenwerking met NTB en Atletiekunie om het financiële team op een hoger 
kwaliteitsniveau te brengen. 
 
Het congres keurt de jaarrekening goed alsmede de exploitatierekening en de balans. 
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7. Status MijnKNWU2.0 
Margo de Vries, directeur commercie & facilitair, geeft een uitgebreide toelichting, zie sheets, waarna 
gelegenheid wordt gegeven tot het stellen van vragen en opmerkingen. 
 
Johan van Zanten is blij met de ontwikkelingen van het project en gaat er vanuit dat iedereen zeer tevreden 
zal zijn zodra het is afgerond. Hij informeert of er inzicht is in wat de meerkosten zijn. 
Margo geeft aan dat er geen meerkosten zijn in de realisatie, omdat een vaste prijsafspraak is gemaakt met 
de ontwikkelaar. Wel zijn er extra kosten gemaakt voor tijdelijk extra personeel van rond € 40.000.  
Er zijn derhalve een paar andere zaken geschrapt, waardoor dit verder geen financiële gevolgen heeft. 
 
Ad bedankt voor de presentatie. Hij geeft wat voorbeelden van zaken die niet goed (meer) gaan en vraagt 
om betere terugkoppeling wanneer iets verandert. Hij merkt op dat er ook bij de administratie van 
verenigingen naar hun ervaringen en adviezen gevraagd zou moeten worden als gebruikers. 
Margo neemt de opmerkingen en adviezen mee. 
 
Joost van Oostrum spreekt bewondering en respect uit voor de open en transparante wijze van 
terugkoppelen. 
 

8. Werkgroep KNWU structuur 
Marcel vraagt aandacht voor de toelichting op de status van de werkgroep KNWU structuur. Vervolgens zal 
nog input worden opgehaald en een fase verder worden besproken in het hoofdbestuur met de directie.   
Marcel geeft Rikus en Herman het woord nadat hij zijn waardering heeft uitgesproken voor al het werk dat 
al door de werkgroep is gedaan. 
 
Rikus leidt de tussentijdse rapportage in waarna Herman Sterken dit uitvoerig toelicht, zie sheets. 
Na afloop wordt gevraagd om vragen en opmerkingen over de voorgestelde richting. 
 
Steven ziet heel veel beren op de weg bij wat nu gepresenteerd is. District Midden ziet niet waarom deze 
richting de oplossing is van het probleem, maar ziet juist nieuwe problemen.  
Communicatieproblemen los je volgens hem niet op door het invoeren van een nieuwe structuur. 
Het district vraagt zich met deze structuurwijziging af hoe het moet met de jeugdontwikkeling wat juist op 
districtsniveau gebeurt. Als de regio groter wordt, voorziet hij problemen met de organisatie en het vinden 
van vrijwilligers. De bereikbaarheid en laagdrempeligheid van het district is belangrijk.  
Het stuk is teveel in ons zelf gekeerd als organisatie en niet richting de renner. Vraag namens het district is 
om te definiëren hoe, wat er nu voorgesteld wordt, welke problemen concreet gaat oplossen. 
 
Rikus bedankt voor de uitgebreide reactie. Er wordt in dit basisstuk niet apart gesproken over 
wielerdisciplines en categorieën, dat komt in de werkgroep tarieven en afdrachten. Er is juist geprobeerd 
minder bezig te zijn met bestuur en besturen en bezig te gaan met oog hebben voor de jeugd, voor de 
renner en daar adequate ondersteuning geven. Van de meeste districten hoort men dat de 
districtsvergaderingen slecht worden bezocht, waardoor je af moet vragen wat de toegevoegde waarde is 
van een districtsbestuur. We willen de kennis en kwaliteit van districtscoördinatoren niet kwijt, maar 
directe ondersteuning vanuit het uniebureau. Het is steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden maar 
mensen zijn wel bereid taken uit te voeren; minder bestuurders, maar meer mensen op de uitvoering.  
De werkgroep gaat nog langs bij alle districten/afdelingen en commissies om input op te halen. 
 
Stijn Kramer vraagt of mensen die zitting hebben in de ledenraad worden gekozen of aangewezen uit de 
regio en of zij mandaat hebben namens de regio te stemmen of dat zij dit doen op eigen titel. 
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Herman licht toe dat leden van de KNWU mensen voordragen voor de ledenraad en als die lijst bekend is, 
kan het land kiezen wie er in de ledenraad komt per regio zodat er een behoorlijke vertegenwoordiging is. 
Er moet een evenredige verdeling komen, maar de getrapte verkiezing gaat eruit, niet de districten en 
afdelingen kiezen het hoofdbestuur, maar de leden doen dat rechtstreeks. 
 
Op de vraag van Stijn of er centrale aansturing komt vanuit het uniebureau, zodat alle regio’s hetzelfde 
beleid gaan uitvoeren en er uniformiteit is, wordt door Herman bevestigend geantwoord. 
Dat is de kern van het verhaal, aansturing vanuit directeur-bestuurder en de bureaumedewerkers. 
 
Ad heeft afgelopen maandag een stuk ingestuurd over dit onderwerp. Dit is niet meegedeeld bij de 
ingekomen stukken, maar hij heeft in de mail uitgelegd waarom het te laat was. Hij heeft alle verenigingen 
gevraagd om hun mening. Afdeling West herkent zich niet in de problematiek van het stuk. Verenigingen 
vragen zich af welke garantie er is dat het nieuwe systeem beter gaat werken. Hij sluit zich aan bij de vraag 
van district Midden of dit de problemen, die vooral bij districten spelen, oplost. Hij heeft zich ook nog nooit 
afgevraagd wat het nut is van een afdelingsbestuur. Daarnaast heeft hij vragen zoals aan wie gaat de 
ledenraad verantwoording afleggen, hoe gaat men om met de regiogrenzen, wat voegt een consul toe aan 
de BMX en waarom moet alles bij de BMX overhoop gehaald worden terwijl enkele districten niet werken? 
 
Rikus zegt dat Ad niet moet kijken naar detailniveau. Er is juist in de werkgroep gezegd om daar niet op in 
te gaan zodat districten, afdelingen en commissies ideeën kunnen aandragen zodat we kunnen behouden 
wat goed gaat en daar waar nodig problemen kunnen oplossen. We hebben 5 disciplines, die op dezelfde 
manier aangestuurd worden. We willen de kwaliteit die er nu is behouden, maar de extra bestuurlijke laag 
er tussenuit halen. Er worden door Ad aannames gedaan die nog niet vastliggen. Het is een richtinggevend 
document. Duidelijk is dat er met een Raad van Toezicht het huidige hoofdbestuur een andere functie 
krijgt, met een duidelijke rol voor het uniebureau, betere inrichting sporttakcommissies, waarbij alle 
disciplines even belangrijk zijn. Exacte invulling met mensen uit de regio wordt nog besproken.  
Ad geeft aan dat het hem vandaag pas duidelijk is dat het stuk niet in beton gegoten is. 
 
Over de ledenraad geeft Herman nadrukkelijk aan dat het de bedoeling is dat de leden worden geworven 
uit de verschillende regio’s, de commissie uit de ledenraad (de kiesraad) deze kandidaten rubriceert naar 
afkomst, regio, leeftijd, sportdiscipline, etc. en hieruit kunnen de leden kiezen.  
 
Thorwald geeft vanuit de chat het verzoek vanuit de VVBW door om als extra sporttakcommissie de 
beroepssport in alle disciplines toe te voegen. 
 
Mark Olieslagers vraagt via de chat naar het tijdspad. Nadeel regio’s worden groter en minder intiem. Geef 
duidelijk ruimte om in de grote regio’s ook lokale samenwerkingen (niet bestuurlijk) maar sportief te 
organiseren. Herman reageert dat de verschillende consultaties nog veel tijd en energie gaan kosten. 
 
Rikus komt daarmee op de vraag op de laatste sheet van de presentatie: Gaan we verder met consultaties, 
uiteraard goed laten wat goed gaat en andere zaken versterken of behouden we de huidige 
organisatiestructuur en gaan we zorgdragen dat overeenkomstig deze structuur wordt gewerkt. 
 
Met deze vraag beëindigt Marcel dit agendapunt en vraagt het congres of er genoeg aantrekkelijke 
ingrediënten in dit richtinggevende document zitten om verder te gaan met consultatieronden met alle 
geledingen, ook het bestuur. Of dat het congres zegt dat ze er niets in zien en willen blijven zoals het nu is.  
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Marcel adviseert ook wanneer er akkoord wordt gegeven, een volgende keer te rubriceren in wat al kan en 
wat wellicht een fase later kan. Vanuit de vergadering wordt uitdrukkelijk aangegeven dat met de 
goedkeuring van het congres geen mandaat wordt gegeven alvast zaken in te voeren. 
Marcel bevestigt dat men vandaag puur besluit op het doorgaan van de consultaties en dat in een volgende 
presentatie wellicht duidelijk wordt dat sommige zaken al eerder doorgevoerd kunnen worden en die 
worden dan ter besluitvorming voorgelegd. Het congres gaat ermee akkoord dat eerst de werkgroep verder 
gaat met de consultaties en dan terugkomen in detailniveau. 
 

9. Werkgroep tarieven en afdrachten 
Omwille van de tijd vraagt Marcel of de presentatie van de werkgroep tarieven en afdrachten 
doorgeschoven kan worden naar het najaar. 
 
Rikus vraagt 7 minuten de tijd om de voorgang samen met Henk kort toe te lichten en het congres te 
vragen of de werkgroep door kan gaan in deze richting, zie ook de presentatie. 
 
De vereenvoudigingslijn vindt goedkeuring van het congres om als denklijn verder uit te werken. 
 

10. Update verkiezing nieuwe voorzitter hoofdbestuur 
Marijn licht toe dat de selectiecommissie begonnen is met het proces. De vacature staat sinds maandag 22 
juni online en zij roept de congresleden op de oproep zoveel mogelijk te delen. 
Volgens het gepland tijdspad zouden er slechts twee weken zijn voor de sollicitatiegesprekken en deze 
vallen ook nog eens in de zomer. De selectiecommissie verzoekt dan ook - in de zorgvuldigheid van de 
procedure - om 3 weken uitstel waardoor ze de kandidaat uiterlijk 27 augustus zullen voorstellen en het 
congres nog een week heeft een tegenkandidaat aan te dragen. Het extra congres zal dan plaatsvinden met 
het landelijk overleg van 1 oktober. Het congres gaat hier unaniem mee akkoord. 
 

11. Rondvraag 
Arno Vos reageert nog op de werkgroep tarieven en afdrachten dat het erg ambitieus is om in het najaar 
voorstellen te presenteren om in 2021 al uit te voeren. Ook hier geldt dat zorgvuldigheid gaat voor 
snelheid. Marcel vindt dit een terecht punt om rekening mee te houden. 
 

12. Sluiting 
Marcel sluit de vergadering om 22.30 uur en wenst iedereen een goede en veilige thuisreis. 
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Besluitenlijst: 
- Notulen van het congres van 28 november 2019 wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
- Het jaarverslag 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
- Financieel jaarverslag 2019 alsmede exploitatierekening en balans worden goedgekeurd. 
- Verkiezing nieuwe voorzitter hoofdbestuur vindt plaats tijdens extra congres op 1 oktober 2020. 
 
Actielijst: 
- Onderverdeling licenties naar discipline in jaarverslag. 
- Verschil Rabobank doel reserveren 2018 en 2019 nakijken. 
- Verhouding kosten en baten marketing & communicatie in beeld brengen. 
- Tarieven 2021 indien mogelijk vaststellen tijdens extra congres op 1 oktober 2020. 
- Compensatie vinden in de begroting 2020 voor de vergeten reservering van het vakantiegeld 2019. 
- Analyse maken van het weerstandsniveau. 
- De algemene reserve binnen enkele jaren weer op het gewenste niveau terugbrengen. 
- Werkgroep KNWU-structuur gaat verdere uitwerking doen van de structuurvisie om in het 

najaarscongres te komen met voorstellen om geconstateerde knelpunten te verbeteren. 
- Werkgroep tarieven & afdrachten werken de vereenvoudigingslijn verder uit. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

AGENDAPUNT 4                                           
INGEKOMEN STUKKEN 

 
Teneinde het congres goed te laten verlopen, verzoeken wij uw vragen en/of opmerkingen inzake deze 
congresstukken of andere onderwerpen, zo vroeg mogelijk maar uiterlijk vrijdag 6 november a.s., 
schriftelijk aan ons kenbaar te maken via mirjam.tuithof@knwu.nl.  
Vragen en opmerkingen die na deze datum binnenkomen, kunnen niet tijdig worden voorbereid en dus ook 
niet worden behandeld in het congres. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

AGENDAPUNT 5                                           
VOORTGANG WERKGROEP KNWU STRUCTUUR 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

AGENDAPUNT 6                                           
VOORTGANG LOPENDE ZAKEN EN PROJECTEN 

 
- Corona 

 
- Politiebegeleiding 

 
- MijnKNWU 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

AGENDAPUNT 7                                           
FINANCIËN 

 
 

a. Prognose jaarrekening 2020 
 

b. Begroting en tarieven 2021 
 
c. Weerstandsvermogen 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

TOELICHTING BEGROTING 2021 
 
Bij het opstellen van de begroting 2021 bevinden we ons in een onzekere situatie. Deze wordt veroorzaakt 
door het coronavirus en de maatregelen die door de overheid ingesteld zijn en nog zullen worden ingesteld. 
De grote vraag voor de KNWU en alle renners is: vanaf wanneer kunnen er weer wedstrijden gereden 
worden? 
 
Om vanuit financieel perspectief hiermee om te gaan hebben we verschillende scenario’s bepaald en hierbij 
een financiële inschatting gemaakt. De scenario’s die zijn doorgerekend zijn: 1. beperkte start per 1 januari, 
2. start per 1 april en 3. start per 1 juli. 
 
Voor al deze scenario’s geldt dat er sowieso een aantal plannen/activiteiten niet uitgevoerd kunnen gaan 
worden. Deze hebben met name betrekking op een aantal commerciële/innovatieve projecten. In alle 
scenario’s blijft het “KNWU apparaat” in stand en lijken er op basis van deze inschattingen geen verdere 
reorganisaties nodig. Alle uitgaven zullen gedurende het jaar afgestemd gaan worden op de werkelijk 
ontvangen baten. Dit kan betekenen dat een aantal activiteiten pas later in het jaar uitgevoerd kunnen gaan 
worden. 
 
We stellen voor om de tarieven niet te indexeren ten opzichte van 2020. Dit ter compensatie richting de 
renners voor het beperkt aantal wedstrijden in 2020 en de verwachte beperkingen in 2021. De enige wijziging 
die in de begroting is verwerkt is die van de basislidmaatschappen. Deze wijziging is voorgesteld door de 
Waaier Tarieven en Afdrachten en betreft een onderscheid in fietsende leden (Startlicentie) en niet-fietsende 
leden. Deze wijziging is nader toegelicht in een memo opgesteld door de werkgroep (zie overige 
congresstukken). Hierna zal per scenario uitgelegd worden hoe dit financieel doorwerkt. 
 
Scenario’s 
De onzekerheid aan de batenkant zit vooral in het inschatten van de contributieopbrengsten.  
NOC*NSF en de sponsoren hebben namelijk hun bijdragen bevestigd voor 2021. Bij de 3 scenario’s zijn de 
contributieopbrengsten ingeschat en de (negatieve) impact hiervan is vervolgens verwerkt aan de 
uitgavenkant.  
 

 Bij scenario 1 is er vanuit gegaan dat een significant deel van de renners reeds per 1 januari 
2021 een wedstrijdlicentie heeft aangevraagd. Het aantal is gebaseerd op het aantal licenties 
in 2019. Hierbij wordt uit voorzichtigheid een voorziening van 10% genomen. 

 Bij scenario 2 is er vanuit gegaan dat een significant deel van de renners allereerst een 
Startlicentie aanvraagt (basislidmaatschap voor fietsende leden). Deze wordt vervolgens in 
het voorjaar omgezet naar een wedstrijdlicentie op het moment dat het duidelijk is dat de 
wedstrijden georganiseerd gaan worden. Hierbij wordt het bedrag van de Startlicentie 
verrekend, zodat de renners niet meer betalen dan normaal. De inschatting is dat het aantal 
licenties en daarmee ook de contributieopbrengsten niet significant afwijken van scenario 1. 
Het enige verschil is dat de baten in twee delen gesplitst worden en dat de liquiditeiten dus 
later ontvangen worden. Ook hier is weer een voorziening van 10% opgenomen. 
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 Bij scenario 3 geldt in principe hetzelfde als bij scenario 2, maar dan schatten we in dat er 
wel een aantal renners geen wedstrijdlicentie meer zullen nemen. En ook hier is weer een 
voorziening van 10% genomen.  

De begroting 2021 die ter goedkeuring voorligt aan het congres betreft de begroting volgens scenario 1. In 
de bijlage zijn de verschillen tussen de scenario’s weergegeven. Bij alle drie scenario’s wordt een nihil 
resultaat begroot.  
 
Investeringen/projecten 
In de begroting zijn een aantal projecten opgenomen. Dit betreffen: 

- De benodigde investeringen ten behoeve van de doorontwikkeling en realisatie van verdere groei 
van Fondo. Doel voor 2021 betreft doorstomen naar 50.000 geregistreerde gebruikers.  

- Idem voor het verder uitbouwen van de KNWU Wielerschool-activiteiten en realisatie van de groei 
van dit productaanbod.  

- Het blijven doorontwikkelen van MijnKNWU2.0 en kunnen zetten van de volgende gewenste stappen 
met het nieuwe systeem. 

- Ontwikkeling, pilot en na het voldoen aan onze wensen lanceren van KNWU Racedirector. Dit betreft 
een dataplatform, met aanverwante services, voor het real-time kunnen ontsluiten van 
wedstrijddata en ontzorgen van organisatoren en juryleden. Project is doorgeschoven van 2020 naar 
2021. 

- Kosten voor het door ontwikkelen van specifieke wedstrijdseries en competities.  
- Investeringen ter doorontwikkeling van KNWU Campus en het opleidingsaanbod.  
- Doorontwikkelen van ons eigen interne customer data platform (basis hiervan wordt nog opgeleverd 

in 2020) om meer data-gedreven te kunnen gaan werken en servicen van onze leden.  

Opvolging & conclusie 
De KNWU volgt de ontwikkelingen nauwgezet om snel te kunnen anticiperen op wijzigingen in de situatie. 
Mocht de start van de wedstrijden in 2021 later dan 1 juli plaatsvinden, ofwel als er onverhoopt helemaal 
geen wedstrijden georganiseerd kunnen worden dan zullen we in juni een nieuwe inschatting maken en het 
congres hierover informeren. In de begroting 2021 is geen rekening gehouden met eventuele 
tegemoetkomingen vanuit de overheid of NOC*NSF. Ook deze mogelijkheden volgen we uiteraard 
nauwlettend.  
Het jaar 2021 zal voor de KNWU een jaar worden vol uitdagingen. Wij durven deze echter met het nodige 
vertrouwen tegemoet te treden. Corona zal de continuïteit van de KNWU niet in gevaar brengen. Het raakt 
ons allen, maar we blijven recht overeind staan! 
 
Papendal, 22 oktober 2020 
 



Rubriek Verschil Werkelijk Regulier Topsport
2021 2020 2019 2021 2021

BATEN
Subsidie 3.697.000 3.304.000 393.000 3.431.000 342.000 3.355.000
Sponsoring 1.397.000 1.323.000 74.000 1.428.000 200.000 1.197.000
Contributie 2.246.000 2.122.000 124.000 2.180.000 2.191.000 55.000
Organisatiefee 128.000 76.000 52.000 124.000 128.000 0
Overige baten 216.000 500 215.500 41.000 216.000 0
Totaal baten 7.684.000 6.825.500 858.500 7.204.000 3.077.000 4.607.000

LASTEN
Uniebureau 1.943.000 1.466.000 477.000 1.918.000 1.943.000 0
Bondsorganisatie 297.000 312.000 -15.000 501.000 297.000 0
Marketing & Communicatie 366.000 282.000 84.000 356.000 366.000 0
Wedstrijdsport 597.000 758.000 -161.000 691.000 597.000 0
Topsport 4.607.000 4.147.500 459.500 4.339.000 0 4.607.000
Bijzondere lasten 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten 7.810.000 6.965.500 844.500 7.805.000 3.203.000 4.607.000
Ontrekkingen bestemmingsreserves
Innovatie -125.000 -140.000 0 -104.000 -125.000 0
Topsport 0 0 0 -146.000
Afdelingen / districten 0 0 0 -6.000
Totaal ontrekkingen -125.000 -140.000 0 -256.000 -125.000 0

RESULTAAT -1.000 0 14.000 -345.000 -1.000 0

Bestemming resultaat
Algemene reserve -345.000
Bestemmingsreserve Afdelingen en districten 0
Bestemmingsreserve Innovatie 0
Bestemmingsreserve Topsport 0
Totaal -345.000

BEGROTING 2021 KNWU

Begroot
Splitsing

Splitsing



SPECIFICATIE BATEN Verschil Werkelijk Regulier Topsport
2021 2020 2019 2021 2021

Subsidie
NOC*NSF 3.662.000 3.219.000 443.000 3.336.000 342.000 3.320.000
Overige subsidie 35.000 85.000 -50.000 95.000 0 35.000
Totaal subsidie 3.697.000 3.304.000 393.000 3.431.000 342.000 3.355.000

Sponsoring
Partners 813.000 880.000 -67.000 950.000 200.000 613.000
Suppliers 584.000 443.000 141.000 449.000 0 584.000
Overige sponsoring 0 0 0 29.000 0 0
Totaal sponsoring 1.397.000 1.323.000 74.000 1.428.000 200.000 1.197.000

Contributie
Aansluitingen 530.000 530.000 0 539.000             530.000 0
Leden en licenties / RTC 1.387.000 1.147.000 240.000 1.114.000         1.332.000 55.000
Teams 85.000 85.000 0 85.000               85.000 0
Wedstrijdgelden 155.000 280.000 -125.000 241.000             155.000 0
Verhuur apparatuur 75.000 75.000 0 76.000               75.000 0
Overige contributie 14.000 5.000 9.000 125.000             14.000 0
Totaal contributie 2.246.000 2.122.000 124.000 2.180.000 2.191.000 55.000

Organisatiefee
Nationale kampioenschappen 96.000 76.000 20.000 124.000 96.000 0
Overig 32.000 0 32.000 0 32.000 0
Totaal contributie 128.000 76.000 52.000 124.000 128.000 0

Overige baten
Interest 0 0 0 0 0 0
Overige baten 216.000 500 215.500 41.000 216.000 0
Totaal overige baten 216.000 500 215.500 41.000 216.000 0

TOTAAL BATEN 7.684.000 6.825.500 858.500 7.204.000 3.077.000 4.607.000

Begroot

Splitsing



SPECIFICATIE LASTEN Verschil Werkelijk Regulier Topsport
2021 2020 2019 2021 2021

Uniebureau
Huisvesting 71.000 81.000 -10.000 81.000 71.000 0
Personeel 1.062.000 1.136.000 -74.000 1.555.000 1.062.000 0
Organisatie 810.000 249.000 561.000 282.000 810.000 0
Kosten uniebureau 1.943.000 1.466.000 477.000 1.918.000 1.943.000 0

Bondsorganisatie
Hoofdbestuur 20.000 20.000 0 21.000 20.000 0
Commissies 35.000 35.000 0 33.000 35.000 0
Districten en afdelingen 92.000 92.000 0 106.000 92.000 0
Innovatie 125.000 140.000 -15.000 309.000 125.000 0
Diverse projecten 10.000 10.000 0 14.000 10.000 0
Overige kosten bondsorganisatie 15.000 15.000 0 18.000 15.000 0
Totaal bondsorganisatie 297.000 312.000 -15.000 501.000 297.000 0

Marketing & communicatie
Marketing & communicatie 366.000 282.000 84.000 356.000 366.000 0
Totaal marketing & communicatie 366.000 282.000 84.000 356.000 366.000 0

Wedstrijdsport
Leden en licentiekosten 6.000 45.000 -39.000 31.000 6.000 0
Verzekeringen 0 275.000 -275.000 207.000 0 0
KNWU Campus 106.000 40.000 66.000 7.000 106.000 0
Jury 28.000 20.000 8.000 28.000 28.000 0
Talentvisie 2030 0 15.000 -15.000 0 0 0
Wielerschool 46.000 0 46.000 0 46.000 0
Sportstimulering 9.000 15.000 -6.000 33.000 9.000 0
Wedstrijden en competities 93.000 68.000 25.000 109.000 93.000 0
Nationale kampioenschappen 100.000 95.000 5.000 75.000 100.000 0
Buma Stemra, Sena, Videma etc. 32.000 0 32.000 28.000 32.000 0
Radio/Video-apparatuur en chipmeting 67.000 75.000 -8.000 73.000 67.000 0
Dopingcontroles 50.000 50.000 0 41.000 50.000 0
Veilig sportklimaat (anti-doping, Intimidatie) 60.000 60.000 0 59.000 60.000 0
Veilig sportklimaat 0 0 0 0 0 0

Begroot



Totaal wedstrijdsport 597.000 758.000 -161.000 691.000 597.000 0

Topsport
Personeelskosten 1.718.000 1.413.500 304.500 1.307.000 0 1.718.000
RTC 55.000 50.000 5.000 40.000 0 55.000
Programma's 2.834.000 2.684.000 150.000 2.992.000 0 2.834.000
Totaal topsport 4.607.000 4.147.500 459.500 4.339.000 0 4.607.000

Bijzondere projecten
Niet te innen contributie 0 0 0 0 0 0
Overigen 0 0 0 0 0 0
Totaal bijzondere projecten 0 0 0 0 0 0

TOTAAL LASTEN 7.810.000 6.965.500 844.500 7.805.000 3.203.000 4.607.000



Rubriek Begroting 2021 Delta 1 vs 2 Delta 1 vs 3
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

BATEN
Subsidie 3.697.000 3.697.000 3.197.000 0 -500.000
Sponsoring 1.397.000 1.397.000 1.397.000 0 0
Contributie 2.246.000 2.249.000 2.026.000 3.000 -220.000
Organisatiefee 128.000 128.000 128.000 0 0
Overige baten 216.000 216.000 216.000 0 0
Totaal baten 7.684.000 7.687.000 6.964.000 3.000 -720.000

LASTEN
Uniebureau 1.943.000 1.943.000 1.943.000 0 0
Bondsorganisatie 297.000 297.000 297.000 0 0
Marketing & Communicatie 366.000 366.000 366.000 0 0
Wedstrijdsport 597.000 597.000 375.000 0 -222.000
Topsport 4.607.000 4.607.000 4.107.000 0 -500.000
Bijzondere lasten 0 0 0 0 0
Totaal lasten 7.810.000 7.810.000 7.088.000 0 -722.000
Ontrekkingen bestemmingsreserves
Innovatie -125.000 -125.000 -125.000 0 0
Topsport 0 0 0 0 0
Afdelingen / districten 0 0 0 0 0
Totaal ontrekkingen -125.000 -125.000 -125.000 0 0

RESULTAAT -1.000 2.000 1.000 3.000 2.000

SPECIFICATIE BATEN Begroting 2021 Delta 1 vs 2 Delta 1 vs 3
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Subsidie
NOC*NSF 3.662.000 3.662.000 3.162.000 0 -500.000
Overige subsidie 35.000 35.000 35.000 0 0
Totaal subsidie 3.697.000 3.697.000 3.197.000 0 -500.000

BIJLAGE: UITWERKING SCENARIO'S BEGROTING 2021



Sponsoring
Partners 813.000 813.000 813.000 0 0
Suppliers 584.000 584.000 584.000 0 0
Overige sponsoring 0 0 0 0 0
Totaal sponsoring 1.397.000 1.397.000 1.397.000 0 0

Contributie
Aansluitingen 530.000 530.000 530.000 0 0
Leden en licenties / RTC 1.387.000 1.412.000 1.251.000 25.000 -136.000
Teams 85.000 85.000 85.000 0 0
Wedstrijdgelden 155.000 133.000 71.000 -22.000 -84.000
Verhuur apparatuur 75.000 75.000 75.000 0 0
Overige contributie 14.000 14.000 14.000 0 0
Totaal contributie 2.246.000 2.249.000 2.026.000 3.000 -220.000

Organisatiefee
Nationale kampioenschappen 96.000 96.000 96.000 0 0
Overig 32.000 32.000 32.000 0 0
Totaal contributie 128.000 128.000 128.000 0 0

Overige baten
Interest 0 0 0 0 0
Overige baten 216.000 216.000 216.000 0 0
Totaal overige baten 216.000 216.000 216.000 0 0

TOTAAL BATEN 7.684.000 7.687.000 6.964.000 3.000 -720.000

SPECIFICATIE LASTEN Begroting 2021 Delta 1 vs 2 Delta 1 vs 3
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Uniebureau
Huisvesting 71.000 71.000 71.000 0 0
Personeel 1.062.000 1.062.000 1.062.000 0 0
Organisatie 810.000 810.000 810.000 0 0
Kosten uniebureau 1.943.000 1.943.000 1.943.000 0 0



Bondsorganisatie
Hoofdbestuur 20.000 20.000 20.000 0 0
Commissies 35.000 35.000 35.000 0 0
Districten en afdelingen 92.000 92.000 92.000 0 0
Innovatie 125.000 125.000 125.000 0 0
Diverse projecten 10.000 10.000 10.000 0 0
Overige kosten bondsorganisatie 15.000 15.000 15.000 0 0
Totaal bondsorganisatie 297.000 297.000 297.000 0 0

Marketing & communicatie
Marketing & communicatie 366.000 366.000 366.000 0 0
Totaal marketing & communicatie 366.000 366.000 366.000 0 0

Wedstrijdsport
Leden en licentiekosten 6.000 6.000 6.000 0 0
Verzekeringen 0 0 0 0 0
KNWU Campus 106.000 106.000 106.000 0 0
Jury 28.000 28.000 10.000 0 -18.000
Talentvisie 2030 0 0 0 0 0
Wielerschool 46.000 46.000 46.000 0 0
Sportstimulering 9.000 9.000 9.000 0 0
Wedstrijden en competities 93.000 93.000 10.000 0 -83.000
Nationale kampioenschappen 100.000 100.000 100.000 0 0
Buma Stemra, Sena, Videma etc. 32.000 32.000 8.000 0 -24.000
Radio/Video-apparatuur en chipmeting 67.000 67.000 10.000 0 -57.000
Dopingcontroles 50.000 50.000 10.000 0 -40.000
Veilig sportklimaat (anti-doping, Intimidatie) 60.000 60.000 60.000 0 0
Veilig sportklimaat 0 0 0 0
Totaal wedstrijdsport 597.000 597.000 375.000 0 -222.000

Topsport
Personeelskosten 1.718.000 1.718.000 1.718.000 0 0
RTC 55.000 55.000 55.000 0 0
Programma's 2.834.000 2.834.000 2.334.000 0 -500.000
Totaal topsport 4.607.000 4.607.000 4.107.000 0 -500.000



Bijzondere projecten
Niet te innen contributie 0 0 0 0 0
Overigen 0 0 0 0 0
Totaal bijzondere projecten 0 0 0 0 0

TOTAAL LASTEN 7.810.000 7.810.000 7.088.000 0 -722.000



 

KNWU-STARTLICENTIE 2021 
 

Omzetting Basislidmaatschap naar KNWU-
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Basislidmaatschap KNWU gaat veranderen in 2021! 

Het in 2011 ingevoerde basislidmaatschap gaat met ingang van 1 januari 2021 veranderen.  

In de afgelopen jaren zijn de kosten voor het basislidmaatschap om uiteenlopende redenen meerdere 
malen verhoogd en loopt het daardoor goed beschouwd niet meer in de pas met hetgeen waarvoor het 
destijds was bedoeld. Even terug in de tijd. 
 
Het basislidmaatschap werd in 2011 in het leven geroepen als gevolg van onder meer aansluiting van de 
KNWU bij het ISR (Instituut Sport Rechtspraak) en de Kwaliteitseisen van NOC*NSF. 
Eén van de eisen hield in dat iedereen - ook degene die als vrijwilliger meewerkte aan activiteiten en/of 
werkzaamheden gerelateerd aan KNWU-activiteiten - naast onze licentiehouders ook direct lid dienden 
te zijn van de KNWU. Door een dergelijk lidmaatschap werd iedereen verzekerd voor Wettelijke 
Aansprakelijkheid (WA), Persoonlijke Ongevallen (PO) en Rechtsbijstand.  

Met ingang van 2021 gaan we daarom de hoogte van de jaarafdracht voor bij een vereniging 
aangesloten lid van in 2020 nog € 14,00 halveren naar € 7,00, dat is minder dan 60 eurocent per maand. 
We gaan het ook anders benoemen namelijk: “Lidmaatschap KNWU”. 

Leden niet bij een vereniging aangesloten maar rechtstreeks bij de KNWU blijven zoals in 2020 hetzelfde 
tarief van € 28,00 ook in 2021 betalen. 

Het “Lidmaatschap KNWU” maakt het onveranderd mogelijk om gebruik te (blijven) maken van de 
collectieve kortingen en gereduceerde prijzen van producten die we als KNWU kunnen bedingen bij 
bedrijven waaronder ook onze sponsoren.   

In de afgelopen jaren en zeker gedurende de afgelopen coronaperiode, is nog duidelijker geworden dat 
de deelnamemogelijkheden aan wedstrijden en trainingen met een basislidmaatschap enorm zijn 
toegenomen. De risico’s, die we als KNWU hiermee lopen zijn als gevolg van schades voortkomend uit 
o.a. valpartijen feitelijk niet meer in overeenstemming met de kosten die we hiervoor maken.  

Om die reden zijn we genoodzaakt te stoppen met het aanbieden van dit basislidmaatschap voor actieve 
aan wedstrijden (wedstrijdevenementen) deelnemende leden. Voor die groep komt er met ingang van 
2021 een aparte “Startlicentie” waarbij de leeftijd bepalend is voor de hoogte van het tarief waarmee 
deelgenomen kan blijven worden aan trainingen en (club/ICW/GOW en andere) wedstrijden zoals 
afgelopen jaren met een basislidmaatschap. 
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De kosten om deel te nemen aan activiteiten onder de vlag van de KNWU in 2021 conform de 
mogelijkheden in 2020 zijn dan als volgt; 

Leeftijd Lidmaatschap 
KNWU 

Startlicentie Totaal Per 
maand 

Kosten 
2020 

U-12 
 

€ 7,- € 10,- € 17,- € 1,42 € 14 

U-12 Direct lid 
niet mogelijk 
 

-- -- -- -- -- 

U-15 
 

€ 7,- € 10,- € 17,- € 1,42 € 14 

U-15 Direct lid 
niet mogelijk 
 

-- -- -- -- -- 

U-17 
 

€ 7,- € 15,- € 23,- € 1,92 € 14,- 

U-17 
Direct Lid 
 

€ 28,- € 15,- € 43,- € 3,58 € 28 

U-19 
 

€ 7,- € 15,- € 23,- € 1,92 € 14,- 

U-19 
Direct Lid 
 

€ 28,- € 15,- € 43,- € 3,58 € 28 

U-23 
 

€ 7,- € 25,- € 32,- € 2,67 € 14 

U-23 
Direct Lid 
 

€ 28,- € 25,- € 53,- € 4,42 € 28,- 

23+ 
 

€ 7,- € 35,- € 42,- € 3,50 14,- 

23+  
Direct Lid  
 

€ 28,- € 35,- € 63,- € 5,25 € 28,- 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

AGENDAPUNT 8                                           
VERKIEZING VOORZITTER HOOFDBESTUUR 

 
 
Voor de verkiezing zijn er twee kandidaten: Marc van den Tweel en Gerry van Gerwen.  
Beide kandidaten zullen zichzelf tijdens het congres ieder 10 minuten voorstellen. 
 
Na deze presentaties kan er gestemd worden.  
Het congres kan slechts besluiten indien tenminste achttien stemgerechtigde leden deelnemen. 
Indien de vereiste één derde van de stemmen niet wordt bereikt, volgt herstemming.  
De kandidaat wordt benoemd, dan wel gekozen, die het hoogste aantal stemmen op zich verenigt.  
 
Het stemmen gaat live via een officiële online stemtool en is heel eenvoudig: 
Stap 1. Ga op 19 november naar https://knwu-7676.onlinestemtool.nl/ 
Stap 2. Vul daar jouw unieke stemcode in (deze ontvangt u uiterlijk een week voor het congres) 
Stap 3. Breng uw stem uit 
 
Binnen een paar minuten nadat alle stemmen zijn ontvangen, zal de uitslag bekend worden gemaakt. 
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VOORDRACHT KANDIDAAT-VOORZITTER 
HOOFDBESTUUR KNWU 
Geacht congres, 
 
Na een uitgebreide, zorgvuldige en transparante sollicitatieprocedure, zoals vastgesteld in het congres 
dd. 28 november 2019 verheugt het ons u te laten weten dat wij in Marc van den Tweel onze nieuwe 
kandidaat-voorzitter hebben gevonden. 
 
Marc van den Tweel 
Marc van den Tweel (55) heeft zo’n twintig jaar 
ervaring als bestuurder, directeur en 
toezichthouder. Momenteel is hij algemeen 
directeur van Natuurmonumenten, één van de 
grootste verenigingen van ons land. Verder is hij 
toezichthouder bij het Rijksmuseum van Oudheden.  
 
Voorheen was hij algemeen directeur bij het Ronald 
McDonald Kinderfonds en directeur Marketing & 
Communicatie bij het Wereld Natuur Fonds. Voor 
beide organisaties vervulde hij ook diverse 
internationale functies. Daarmee bouwde hij niet 
alleen een mondiaal netwerk op, maar leerde 
daardoor ook onderhandelen en zakendoen in 
andersoortige culturele context, zowel bij het 
bedrijfsleven als bij intergouvernementele organisaties. 

Voordien werkte hij bij Twynstra Gudde als adviseur en projectmanager voor internationale 
ondernemingen en overheden. Daarvoor werkte Van den Tweel bij diverse bedrijven en maatschappelijke 
organisaties in marketing-, communicatie- en mediafuncties. Hij studeerde journalistiek, later gevolgd door 
opleidingen op het gebied van corporate communicatie en bedrijfskunde, in binnen- en buitenland. 
 
Marc van den Tweel staat te boek als een ondernemend bestuurder en deskundige op het gebied van 
fondsen- en ledenwerving. Partnerschappen en allianties zijn daarbij zijn belangrijkste expertise. Door zijn 
positie bij Natuurmonumenten besteedt hij een belangrijk deel van zijn tijd aan bestuurlijk overleg en 
lobby. Hij heeft daardoor een breed en diep, netwerk in politiek, bestuurlijk en ambtelijk Nederland. Ook 
met de media, branche- en belangenorganisaties en het bedrijfsleven is hij vertrouwd.  
 
Van den Tweel is betrokken geweest bij de organisatie van grote sport- en publieksevenementen. Hij is een 
fervent wielerliefhebber en fietst ook zelf (wielrennen en mountainbike). 
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Het sollicitatieproces 
De sollicitatiecommissie bestond uit John Waterreus namens de districten, Ad Jansen namens de 
afdelingen, Henk Zomerdijk namens de VOW, Iris Slappendel namens de VVBW, Jolon van der Schuit en 
Marijn de Vries namens het HB en Thorwald Venenberg en Margo de Vries namens de directie. Er is 
onafhankelijke procesbegeleiding geweest van Roel Roelfzema en Henk van der Velde van K+V uit 
Veenendaal. Een bekend landelijk bureau voor interim management, werving & selectie en executive 
search. Zij zijn expert in de sport en verenigingen en hebben onlangs onder andere de 
benoemingscommissie begeleid van NOC*NSF in de zoektocht naar de voorzitter.   
 
In een zorgvuldig proces dat is gestart op 15 juni 2020 heeft de commissie goed samengewerkt en is de 
keuze met ieders goedvinden tot stand gekomen. Alle commissieleden hebben gezamenlijk alle stappen 
doorlopen. Zo is het functieprofiel ontstaan en is de vacature verspreid in het land. Alle geledingen hebben 
hieraan bijgedragen. Op het moment van sluiten van de reactietermijn hadden we dertien 
geïnteresseerden voor de rol van voorzitter van het hoofdbestuur, tien mannen en drie vrouwen. Deze 
dertien personen hebben een cv en motivatie ingestuurd. In een sessie zijn deze beoordeeld op basis van 
een aantal criteria die we gezamenlijk opgesteld hadden, met als basis: wat zijn de essentiële zaken voor 
een nieuwe voorzitter? Gezamenlijk is de keuze gemaakt vijf kandidaten uit te nodigen. De 
sollicitatiecommissie heeft deze vijf mensen (vier mannen en één vrouw) in twee commissies gesproken bij 
K+V in Veenendaal. Iedere kandidaat is twee maal 45 minuten in gesprek geweest.  
 
Na deze eerste ronde zijn we met drie kandidaten (twee mannen en één vrouw) de tweede ronde ingegaan 
waarin tevens een casus behandeld is door de kandidaat. De gesprekken vonden plaats in Hotel en 
Congrescentrum Papendal. Na deze tweede ronde hebben de commissieleden in gezamenlijkheid gekozen 
voor Marc van den Tweel als kandidaat-voorzitter, namens hun belangengroep, conform de afspraken 
gemaakt in het congres dd. (...) 
 
De heer Van den Tweel is vervolgens in gesprek gegaan met de directie van de KNWU en met de overige 
bestuursleden van het hoofdbestuur. Op basis daarvan zijn beide partijen tot de conclusie gekomen graag 
met elkaar te gaan samenwerken en heeft de sollicitatiecommissie de heer van den Tweel voorgedragen 
aan het hoofdbestuur van de KNWU.  
 
Het hoofdbestuur neemt deze voordracht unaniem over en stelt vol trots en enthousiasme aan het congres 
voor: de heer Marc van den Tweel, als kandidaat-voorzitter voor het hoofdbestuur van de KNWU, en 
bedankt de leden van de sollicitatiecommissie en bureau K+V hartelijk voor de transparante en 
professionele procedure en het resultaat. 
 
Marijn de Vries, voorzitter sollicitatiecommissie: 
“We hebben voor Marc gekozen omdat hij van Natuurmonumenten een organisatie heeft gemaakt die past 
bij deze tijd, maar die ook recht doet aan de geschiedenis en vereniging die Natuurmonumenten is. Met 
ruimte voor traditionele leden enerzijds en een klantgerichte aanpak anderzijds, waar ook een groeiende 
groep mensen behoefte aan heeft. Dit is precies de uitdaging waar de KNWU voor staat. We denken dat 
Marc ons uitstekend door dit proces heen kan leiden.” 
 
Thorwald Venenberg, directeur KNWU: 
"Ik ben vol vertrouwen dat we met Marc een geschikte en veelzijdige kandidaat nieuwe voorzitter 
gevonden hebben. Ik zie als directie veel mogelijkheden om samen met Marc de uitdagingen die er zijn en 
ongetwijfeld nog zullen komen, op te pakken."  
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Roel Roelfzema, namens K+V: 
“We vonden het bijzonder mooi deze commissie te begeleiden en zijn trots op het resultaat. Samen tot een 
unaniem oordeel komen is een hele prestatie in een sport met een enorme diversiteit aan disciplines en 
mensen. Het is bijzonder goed van de commissie dat onbevooroordeeld is gekeken naar de kandidaten en 
zorgvuldig alle stappen zijn doorlopen om tot een gezamenlijk gedragen kandidatuur te komen. Iedereen 
was transparant en oprecht en gericht op samen tot de beste kandidaat te komen op basis van het profiel. 
Wij wensen zowel de heer Marc van den Tweel als de KNWU veel succes en plezier met elkaar en een hele 
goede toekomst. “ 
 
Marc van den Tweel, kandidaat-voorzitter: 
“Mijn enthousiasme voor de wielersport en mijn ervaring wil ik, als voorzitter, met plezier inzetten voor de 
KNWU. De maatschappelijke positie van de wielersport verdient meer aandacht. De acceptatie van het 
publiek van onze sport en veiligheid zijn belangrijke thema’s voor de komende jaren. Daarnaast vind ik de 
verbinding tussen top- en breedtesport enorm belangrijk. Het succes van onze Nederlandse wielerhelden 
zou een impuls moeten geven, aan een groei van het aantal jeugdige beoefenaars. De KNWU kan daarnaast 
aan betekenis winnen door nog meer en beter het contact en de verbinding te zoeken met de zogenaamde 
‘prestatieve’ wielrenner. Daar wil ik graag aan bijdragen. Ik kijk daarbij enorm uit naar de samenwerking 
met al die bevlogen bestuurders, vrijwilligers en sporters in het land." 
 
N.B. Het voorzitterschap van de KNWU betreft een onbezoldigde (neven)functie, Marc van den Tweel blijft 
directeur van Natuurmonumenten. 
 
Marijn de Vries 
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Gerry van Gerwen 
Bastion 16  
5491AN Sint-Oedenrode 
gerry@business4sport.com 
0031 653 38 75 65 
 
Geboren: 06-01-1953 
 
 
Werkervaring: 
januari ’08- december ‘10  Algemeen manager cycling team “Team Milram” 
  
januari ‘06 – december ’07 Commercieel manager Cycling team “Team Milram” 
 
1996 – december 2005 Oprichter, eigenaar algemeen manager Cycling Service 

www.cyclingservice.eu 
 Bemiddelaar tussen organisatoren ( m.n. Noord Europa) en deelnemers 

aan professionele wielerwedstrijden (bedrijf verkocht in 2001) 
 
1985 – 1996 Coördinator SBB (stichting Bevordering Beroepswielrennen). Destijds 

onderdeel van de KNWU   

1977 – 1985   Professioneel wielrennen  (Teams: de Ondernemening, Jet Star Jeans,  
Jan van Erp, DAF Trucks-Lejeune, Vorselaars Autoschade, Glasurit – 
Vorselaars) 

  
Commissies en besturen 
2013-heden   Voorzitter organisatie nationaal wielergala (SOW) 
 
1985-2017 Oprichter en secretaris NWF (pensioenfonds Nederlandse 

beroepswielrenners) 
 
2004-2005   Interim voorzitter VVBW  
 
1997- 2014 Oprichter en secretaris WW&S (wielersport werkgevers en sponsoren) 
 
1992-1999 Lid commissie cyclocross UCI (international cycling federation) 
 
1992- 1998 Oprichter en president AIOCC Cross (vereniging vertegenwoordiger 

cyclecross organisatoren) 
 
1992-1998 Adviseur board UCI  
 
1984-1998 Board member sectie beroepswielrennen KNWU  
 
1984 – 2014 Congres lid KNWU  
 
1968-heden   Lid KNWU    
 
Vaardigheden 
Talen:  
Nederlands moedertaal 
Engels  spreekvaardig /luistervaardig/schrijfvaardig/leesvaardig 
Frans, Duits spreekvaardig/luistervaardig/leesvaardig (beperkt schrijfvaardig) 
 
 


