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BIJLAGE 1 PRESENTIELIJST, SPOEDWET EN 
STEMGERECHTIGDHEID CONGRESLEDEN 
Presentielijst 
 
Voor zover wij hebben kunnen constateren zijn onderstaande 35 stemgerechtigde congresleden op 
enig moment ingelogd geweest in de vergadering. 
 

(ONLINE) 
AANWEZIG 

35 stemgerechtigde leden: 
 
Afdelingen 
Noord-Oost Jolanda Bakker en Ina Zoutman 
West Hans Hogenboom en Ad Jansen 
Zuid Brigitte Beerendonk en Petra Kuitert 
 
Districten 
Limburg Al Vermeeren en  John Waterreus 
Midden Arnold Cramer en Steven Kroesbergen 
Noord Rikus Bartol en Niels Holthof 
Noord-Holland Jack Borsjes en Arno Vos 
Oost Joost van Oostrum en Joke Slaager 
Zuid-Holland Ben Hiep en Johan van Zanten 
Zuid-Oost Stijn Kramer en Mark Olieslagers 
Zuid-West Anja de Bont en Anton Luyten 
 
Kunstfietsen 
KWV de Heidebloem Petra Konings 
 
Belangenvereniging voor wedstrijdorganisaties V.O.W. 
Jan van Ommen, Job van Schuppen, Chris Tiekstra en Henk Zomerdijk 
 
Belangenvereniging voor topsporters V.V.B.W. 
John van den Akker, Reinier Honig, Iris Slappendel en Bobbie Traksel 
 
Belangenvereniging voor sponsorgroeperingen VWW&S 
Michel Megens, Richard Plugge, Peter Reef en Marc van Rooij 
 
Hoofdbestuur (niet stemgerechtigd) 
 Jak Dekker, bestuurslid 
 Marianne van Leeuwen, secretaris  
 Simon Meijn, bestuurslid  
 Jolon van der Schuit, penningmeester 
 Robert Slippens, bestuurslid 
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 Marijn de Vries, bestuurslid 
 Marcel Wintels, voorzitter 
 Thorwald Veneberg, directeur wedstrijdsport & topsport 
 Margo de Vries, directeur commercie & facilitair 
 
Kandidaat voorzitters Gerry van Gerwen 
 Marc van den Tweel 
 
Financiële Commissie (niet stemgerechtigd) 
 Hennie Beijer 

 
In de chat is meerdere malen gevraagd naar de presentielijst en verwezen naar de Statuten die dit 
verplicht stellen.  
 
Allereerst stellen niet de Statuten, maar het Algemeen Reglement het “bestaan" van een presentielijst 
aan de orde. Daarbij legt artikel 13.3 van het Algemeen Reglement niet het verband, dat er niet 
gestemd kan worden zonder presentielijst, maar wordt hiermee weergegeven dat stemgerechtigden 
alleen mogen stemmen, wanneer zij de presentielijst hebben getekend.  
 
Vanwege de corona uitbraak, is bij wet van 22 april 2020 een spoedwet aangenomen. Hierin zijn o.a. 
bepalingen opgenomen ter aanvulling c.q. afwijking van hetgeen beschreven in boek 2 
Burgerlijk Wetboek (waaronder ook het verenigingsrecht), waarbij het mogelijk is om de toegang tot de 
fysieke vergadering te weigeren en daarvoor een digitale vergadering te organiseren, mits er aan een 
aantal voorwaarden is voldaan.  
 
Omdat statutair niets is bepaald terzake een "presentielijst" en in de wet (ook niet in de spoedwet) 
daaraan verplichtingen worden verbonden, heeft het hoofdbestuur besloten dat het werken met 
individuele toegangscodes en een uitsluitend toegangsrecht tot het congres (naast de mogelijkheid van 
het volgen van de vergadering via een link op YouTube) voldoende waarborgen gaf voor een eerlijk en 
democratisch verloop van de digitale vergadering en de daarbij gekoppelde elektronische verkiezing.   
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Spoedwet 
 
Wet van 22 april 2020, houdende tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 
Justitie en Veiligheid) 

Artikel 6 (algemene vergadering verenigingen) 

1.In afwijking van artikel 38 lid 1 kan het bestuur bepalen dat leden geen fysieke toegang 
hebben tot de algemene vergadering, onder de volgende voorwaarden: 

 a.de algemene vergadering is langs elektronisch weg voor leden te volgen; en 

 b.de leden zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid 
gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de 
oproeping zijn vermeld. 

2.De in lid 1 onder b bedoelde vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet 
thematisch, beantwoord en deze antwoorden worden op de website van de vereniging 
geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de leden. 

3.Het bestuur spant zich ervoor in dat tijdens de vergadering langs elektronische weg of 
anderszins nadere vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit in het licht van de 
omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevergd. De voorzitter van 
de vergadering kan een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering. 

4.Enige afwijking van de leden 2 en 3 heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de 
besluitvorming die in de vergadering heeft plaatsgevonden. 

5.Voor zover de statuten zulks niet bepalen, kan, in aanvulling op artikel 38 lid 6, het bestuur 
bepalen dat het stemrecht slechts kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch 
communicatiemiddel. 

6.Voor zover de statuten zulks niet bepalen, kan, in aanvulling op artikel 38 lid 8, het bestuur 
bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering door middel van een 
elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen 
die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. 

Wanneer een niet-stemgerechtigd persoon zou zijn ingelogd op de Teamsvergadering en over het 
hoofd gezien door de techniek, zou dit geen invloed hebben gehad op de stemming: immers, iedereen 
heeft een unieke stemcode ontvangen die slechts eenmaal per vraag was te gebruiken. Het verzoek 
om een online rondje te doen om iedereen zich te laten melden kost (te) veel tijd en niet iedereen heeft 
een camera om zich te laten zien, waardoor hier geen gehoor aan is gegeven. 
 
Tevens staat in deze wet dat leden tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de 
gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen over de onderwerpen. Deze gelegenheid was er, 
maar hier is geen gebruik van gemaakt met uitzondering van de brieven van de VOW en Afdeling West. 
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Daarnaast staat in artikel 6.3 van de spoedwet dat het bestuur zich ervoor inspant dat tijdens de 
vergadering langs elektronische weg of anderszins vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit in het licht 
van de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevergd. De voorzitter van de 
vergadering kan een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering. 
 
Zoals aangegeven in de brief van 24 november 2020 is vooraf bewust ervoor gekozen om te 
communiceren via de chat en alleen gericht een aantal personen te laten spreken, aangezien het in 
een digitaal congres moeilijk te volgen is wanneer tussen meerdere mensen een discussie ontstaat. 
Achteraf misschien niet de beste keuze en niet voldoende duidelijk gemaakt, maar dus niet in strijd met 
de op dat moment geldende regels van de algemene vergadering. 
 
Er is uit praktisch oogpunt voor gekozen om een uitnodiging voor deelname aan de Teamsvergadering 
te versturen aan de 35 stemgerechtigde leden en een andere Teamsvergadering aan deelnemers aan 
het congres die niet stemgerechtigd zijn, zoals bestuur en financiële commissie.  
 
Daarnaast konden belangstellenden de uitzending volgen via YouTube, maar was daar – naar verluid – 
niet alles even goed te volgen. Helaas hebben wij daar geen invloed op. 
 
 
Stemgerechtigde congresleden 
Wat betreft de vraag over de stemgerechtigdheid van de congresleden, zie onderstaand. 
 
Statuten 
Rechtsbevoegdheid en organen  
Artikel 6  
1. De KNWU bezit volledige rechtsbevoegdheid.  
2. De organen van de KNWU zijn:  
 - het Congres;  
 - het Hoofdbestuur;  
 - districts- en afdelingsvergaderingen, respectievelijk districts- en afdelingsbesturen;  
 - de door de KNWU erkende belangenverenigingen;  
 - de Aanklager de tuchtcommissie en de commissie van beroep van de Stichting Instituut 
 Sportrechtspraak voor zover zij belast zijn met a) het berechten van overtredingen van het 
 Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak en van het Tuchtreglement dopingzaken 
 alsmede b) het berechten van overtredingen van het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het 
 Instituut Sportrechtspraak;  
 - de commissie van beroep van de KNWU;  
 - de disciplinaire commissie van de KNWU;  
 - de financiële commissie van de KNWU;  
 - de vaste- en sportcommissies;  
 - alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door het Congres belast 
 zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door het Congres beslissingsbevoegdheid 
 wordt toegekend.  
3.  De organen als bedoeld in het tweede lid bezitten met uitzondering van de belangenverenigingen 
 geen rechtspersoonlijkheid. 
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Congres – samenstelling 
Artikel 15.2 
Het aantal stemgerechtigde Congresleden bedraagt vijfendertig (35), te weten:  
a. zestien (16) afgevaardigden uit de districten;  
b. vier (4) leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor wedstrijdorganisatoren;  
c. vier (4) leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor sponsorgroeperingen;  
d. vier (4) leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor topsporters;  
e. zes (6) afgevaardigden uit de fietscrossafdelingen;  
f. één (1) afgevaardigde uit het kunstfietsen. 
 
Algemeen reglement 
Artikel 8 Aanmelding belangenorganisaties/-verenigingen 
8.1  Verzoeken tot toelating van een belangenorganisatie/ -vereniging (=erkenning door de KNWU), 
 zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 van de statuten, moeten worden ingediend bij het  hoofdbestuur. 
 Het verzoek zal door het Hoofdbestuur worden gehonoreerd wanneer: 
 1. De notarieel gewaarmerkte statuten worden toegevoegd alsook een bewijs van   
  inschrijving in het desbetreffende register; 
 2.   Deze statuten niet in strijd zijn met de statuten, reglementen en besluiten van de KNWU; 
 3. Schriftelijk wordt verklaard dat men zich onvoorwaardelijk onderwerpt aan de statuten,  
  reglementen en instructies van de KNWU, die eveneens onvoorwaardelijk wordt erkend als 
  algemeen leidende organisatie op het gebied van de wielersport in Nederland; 
 4. De organisatie bij aanmelding en vervolgens jaarlijks de aangesloten leden aan de KNWU  
  kenbaar maakt en daarmee aan kan tonen dat, naar het oordeel van het Hoofdbestuur, een 
  voldoende aantal belanghebbenden daardoor vertegenwoordigd worden; 
 5.    Op het tijdstip van de aanvraag de voor dat jaar geldende contributie wordt voldaan. 
 
8.2  De aansluiting wordt telkens verleend voor de duur van één kalenderjaar; via een administratieve 
 procedure kan aansluiting van jaar tot jaar automatisch worden verlengd. 
 
8.3  Tegen een negatief besluit van het Hoofdbestuur staat beroep open bij de Commissie van Beroep. 
 
Er is geklaagd over de niet stembevoegdheid en mogelijk zelfs aanwezigheid binnen het congres van 
één van de belangengroeperingen; 
Het congres bestaat al vele jaren uit de huidige samenstelling van stemgerechtigden, waarbij eerder al 
diverse besluitvormingen en stemmingen zijn genomen, zonder dat de nietigheid van deze stemmingen 
zijn ingeroepen (om bovengenoemde reden). 
Op basis van redelijkheid en billijkheid, zo niet berusting en bekrachtiging, meent het HB alle 
belangengroeperingen toe te mogen/ moeten laten tot het congres en stemgerechtigd te bepalen. 
 
Overigens voldoen geen van de drie belangengroeperingen aan al de voorwaarden genoemd in artikel 
8 van het algemeen reglement.  
 
Gezien de vele opmerkingen en vragen die hierover zijn gemaakt en gesteld, zal het hoofdbestuur dit 
onderwerp op de agenda zetten van de bestuursvergadering en de belangengroeperingen voor 
aansluiting 2021 vragen naar de onder 1 t/m 5 genoemde punten. 
 
Aangezien het extra congres reeds op 5 januari 2021 zal plaatsvinden en de verkiezing plaats had 
moeten vinden in 2020, zullen we tijdens dit congres nog niet stevig handhaven.  
Wel verzoeken wij vooruitlopend hierop de belangengroeperingen de statuten alsook een bewijs van 
inschrijving te deponeren. 
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Algemeen Reglement 
Artikel 30 DISTRICTEN EN AFDELINGEN  
 
30.1  Districten/afdelingen zijn de regionaal ingerichte bestuursorganen van de KNWU. Zij zijn de 
 bundeling van de in het district/de afdeling gevestigde, georganiseerde en bij de KNWU 
 aangesloten verenigingen en hun leden, de stichtingen, andere rechtspersonen en personen 
 die zijn aangesloten bij de stichtingen, rechtspersonen, de basisleden van de KNWU, tezamen 
 vormend de "districtsvergadering" c.q. de "afdelingsvergadering".  
 
30.2  De districts-/afdelingsgrenzen worden, op voordracht van het Hoofdbestuur, vastgesteld 
 door het Congres. De statutaire zetel is voor verenigingen en stichtingen bepalend voor de 
 indeling. Voor basisleden is de woonplaats bepalend.  
 
30.3  Ieder district/ afdeling wordt geleid door een district c.q. afdelingsbestuur, dat verantwoording 
 verschuldigd is aan de algemene vergadering van dat district/ afdeling, of te wel de district c.q. 
 afdelingsvergadering.  
 
30.4  Het bestuur bestaat uit tenminste 3 doch in ieder geval een oneven aantal leden, onder wie:   
  a. een voorzitter;  
  b. een secretaris;  
  c. een penningmeester;  
  
 Het bestuur wordt gekozen door de afdelings-/districtsvergadering, waarbij de functie van 
 ‘voorzitter’ wordt gekozen en alle andere functies onderling worden verdeeld. 
 
 


