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141E CONGRES KNWU 
 
Het congres wordt gehouden op maandag 28 juni 2021, aanvang 19.30 uur, in Hotel Van der Valk 
Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen.  
 
We gaan er vanuit dat we een fysieke meeting hebben.  
Uiteraard is dit onder voorbehoud van de coronamaatregelen vanuit de overheid. 
  
Agenda:  

1. Opening  
2. Mededelingen  
3. Notulen van het congres van 19 november 2020 en 5 januari 2021 
4. Ingekomen stukken  
5. Jaarverslag 2020 
6. Financiën 
 a. Jaarrekening 2020 
 b. Corona en de gevolgen voor de KNWU 
 c. Rapportage financiële commissie 
7. Status MijnKNWU2.0 
8. Werkgroep KNWU structuur 
9. Werkgroep tarieven en afdrachten 
10. Update verkiezing nieuwe voorzitter hoofdbestuur 
11. Rondvraag 
12. 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 vrijdag 18 juni 2021 ingeleverd te worden bij de secretaris van het 
hoofdbestuur via mirjam.tuithof@knwu.nl. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

   

AGENDAPUNT 2                                           
MEDEDELINGEN 

 
- Penningmeester Jolon van der Schuit is in het najaarscongres 2021 aftredend en stelt zich niet 

herkiesbaar voor een nieuwe periode. 
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AGENDAPUNT 3: NOTULEN 139E CONGRES 

 
DATUM 19 november 2020 

LOCATIE New Sense Media Dordrecht / online 

OPGESTELD DOOR: Mirjam Tuithof 

 

 
 

1. Opening 
Voorzitter Marcel Wintels opent het 139e congres en heet een ieder welkom in deze onwennige setting. 
 
Er wordt door enkele congresleden geïnformeerd naar de aanwezigen en de presentielijst. 
Voor zover wij hebben kunnen constateren zijn alle 35 stemgerechtigde congresleden op enig moment 
ingelogd geweest in de vergadering en deze staan dan ook vermeld bij de aanwezigen in bijlage 1.  
 
Reinier Honig van de VOW heeft bezwaar gemaakt en vragen gesteld over de aanwezigen in het 
congres en of zij al dan niet lid zijn van de betreffende belangenvereniging, zie hiervoor ook bijlage 1. 
 

2. Mededelingen 
Om te kijken of het online stemmen lukt, wordt een testvraag klaargezet. Er is een professionele 
stemtool ingehuurd die vooraf succesvol is getest door de leden van het hoofdbestuur. Ondanks 
onderlinge hulp en na herhaaldelijke pogingen lukt het helaas niet bij iedereen om zijn stem uit te 
brengen. Mede hierdoor loopt de vergadering nogal rommelig, waarvoor excuses. 
 

3. Notulen van het Congres van 25 juni 2020 
De notulen worden redactioneel en inhoudelijk aan de orde gesteld met het verzoek vragen te stellen 
via de chat. Aan het begin van de vergadering lijkt het nog niet voor iedereen duidelijk dat het tijdens 
een online vergadering niet de bedoeling is dat iedereen het woord neemt. Tevens krijgt de voorzitter 
vanuit de studio deze vragen niet mee. Vandaar het verzoek deze te stellen per chat. 
 
Wanneer er vragen/opmerkingen zijn over de notulen van het voorjaarscongres kunnen deze alsnog 
uiterlijk 4 januari a.s. per mail worden gestuurd naar mirjam.tuithof@knwu.nl.  
 
Indien er geen redactionele opmerkingen zijn, worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Ingekomen Stukken 
Er zijn vragen ontvangen van de VOW en BMX afdeling West en per mail beantwoord.  
Er is verzocht om voor vragen en opmerkingen contact op te nemen met het bureau. 
 
De VOW zal nog schriftelijk reageren op het ontvangen antwoord. 
 
  

Het congres vond voor een deel op locatie maar grotendeels digitaal plaats. Dit bracht de nodige 
uitdagingen met zich mee, waardoor het ook lastig is een exacte weergave te geven van het verloop 
van het congres. Wij hebben geprobeerd dit zo goed mogelijk weer te geven in bijgaande notulen. 
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Inzake de gegeven antwoorden is er vooral onvrede over het niet opstellen van een landelijk 
coronaprotocol: andere bonden doen dat wel en misschien kunnen we een commissie instellen. 
 
Thorwald Veneberg, directeur, licht toe hoe steeds wordt geschakeld tussen de persconferenties met 
NOC*NSF en overheid over de (on)mogelijkheden die daarna worden vertaald naar wielrenspecifiek.  
Via de chat geeft Henk Zomerdijk aan dat Herman Brinkhoff en John van den Akker willen meedenken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Voortgang werkgroep KNWU structuur 
Rikus Bartol van de werkgroep KNWU structuur licht een en ander toe aan de hand van bijgaande 
sheets. Tevens vertelt Marianne van Leeuwen van het hoofdbestuur dat een ledenpanel zal worden 
ingesteld. De verbinding kwam niet overal even goed door en daardoor ook niet de vragen. 
Vragen aan Rikus kunnen ook via de mail aan hem gestuurd worden. 
 
Arnold Cramer meldt via de chat dat Rikus aangeeft een laag te hebben gesproken, maar dat district 
Midden niemand heeft gesproken. Rikus reageert eveneens via de chat dat een verslag is gemaakt van 
de consultatie met de districten en deze zal worden nagezonden. 
 
Ad Jansen informeert wanneer er een formeel besluit wordt genomen dat we deze bestuursvorm gaan 
invoeren. 
 
Als bijlage 2 sluiten wij de volledige presentatie van Rikus bij.  
 

6. Financiën 
Penningmeester Jolon van der Schuit geeft een uitgebreide toelichting aan de hand van een aantal 
sheets over de prognose jaarrekening 2020 met de financiële impact corona, begroting en tarieven 
2021 en de behandeling van het weerstandsvermogen, zie bijlage 3. 
 
Vanuit de commissie tarieven en afdrachten vult John Waterreus aan dat de voorgenomen grote 
structuurwijziging bij de licenties dermate ingrijpend is dat meer tijd nodig is om dit breder te 
communiceren en bediscussiëren. Wel is voorgesteld per 1 januari 2021 het basislidmaatschap te laten 
verdwijnen en te vervangen voor een KNWU-lidmaatschap en een KNWU-startlicentie om zo toch ook 
dit jaar een inhoudelijke stap richting het nieuwe licentiemodel te maken.  
 
Ad Jansen stelt de volgende vragen. De antwoorden van Jolon zijn schuingedrukt toegevoegd. 
o Begroting 2021 personeelskosten  
  De begroting gaat uit van personeelskosten Uniebureau en rekent die toe aan regulier.  
     Bij topsport staat ook een post personeel. Welk deel daarvan is gerelateerd aan kosten op  
  het Uniebureau?  
  Enkel de kosten van Thorwald Veneberg worden gedeeltelijk toegerekend aan topsport. 
  Ik neem aan, dat de post trainers, coaches en talentbegeleiding apart         
  gespecificeerd kunnen worden? 

N.B. Er is reeds een commissie corona bestaande uit Thijs Rondhuis, Marcel van Beek, Henk 
van Beusekom, Margo de Vries en Thorwald Veneberg. 
 
Samen met Marcel van Beek en Thijs Rondhuis wordt gewerkt aan een routekaart met 
verschillende scenario’s voor verschillende wedstrijden.  
Dat wordt gedaan in nauw overleg met NOC*NSF, veiligheidsregio's en vergunningverleners.  
Deze routekaart gaat invulling geven aan alle categorieën voor de wielersport voor wedstrijden 
in dit COVID-19 tijdperk. Zij verwachten binnenkort dit concept op te kunnen leveren. 
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  Dat kan maar het is niet de bedoeling dat we salarissen bekend gaan maken. 
   De topsportpersoneelskosten gaan met ruim € 300.000 omhoog, worden er additionele      
     personen ingehuurd?  
  Ja en voor deze activiteiten is ook extra geld binnengehaald. 
   Op de website staan sollicitatiefuncties. Komt er uitbreiding van personeel?  
  Er komt uitbreiding op wedstrijdsport. 
o Begroting sponsoring  
   Baten € 1.397.000 Regulier € 200.000 Topsport € 1.197.000  
   Kosten € 366.000 ten laste van regulier  
   Er is in het voorjaarscongres gesteld, dat de kosten € 15.000 waren van de opbrengst, echter 
  voor de regulier zijn de kosten hoger dan de opbrengst.  
   Moet er dan niet een deel van de kosten aan topsport worden toegekend?  
   Gaarne uitleg  
  Met sponsoren worden afspraken gemaakt waar zij hun gelabelde geld aan willen toekennen 
  en er zijn ook barter-overeenkomsten. De vraag is niet helemaal duidelijk, maar als het aan 
  topsport zou kunnen worden toegerekend, zou dit zijn gedaan. 
o Overall begroting J&R  
   De begroting voor Jury is verhoogd met € 8.000, dit stamt uit een in het verleden gemaakte 
     afspraak over overhevelen van niet gebruikt gebudgetteerd geld. Echter het budget voor de 
     apparatuur wordt verminderd met € 8.000. Dan is die € 8.000 een sigaar uit eigen doos, want 
     het totaal budget van J&R blijft gelijk. Gaarne uitleg hoe dit moet worden bezien. 
  Op deze opmerking wordt buiten de vergadering nog teruggekomen. 
 
Petra Konings informeert waar de tarieven zijn te vinden van de kader- en internationale licenties. 
- Met uitzondering van het KNWU lidmaatschap en de invoering van de startlicentie blijven alle 

tarieven ongewijzigd t.o.v. 2020. 
 
Arno Vos is van mening dat je goede communicatie nodig hebt voor het voorstel van de startlicentie, 
omdat je mensen moet kunnen uitleggen dat ze beduidend meer betalen voor hetzelfde als ze nu voor 
€ 14 hebben.  
 
Anton Luyten informeert waar de tv rechten onder vallen. 
 

Rapportage financiële commissie 
Hennie Beijer, voorzitter financiële commissie, adviseert het congres akkoord te gaan met de 
voorgelegde begroting en tarieven 2021 en de behandeling van het weerstandsvermogen. 
 
Arno Vos geeft aan in de chat dat zijn opmerking over de splitsing lidmaatschap/startlicentie meer is 
dan commentaar: “Het voorstel is besproken in de najaarsvergadering (van district Noord-Holland) en 
dat leverde (te) veel kritische vragen op die niet beantwoord kunnen worden aan de hand van de 
stukken. Waarom betaal je eerste 14 euro en daarna 42 (later teruggebracht tot 32) voor dezelfde 
dienst. Wij stemmen namens onze leden, dus tegen. Dat er later nog een aangepast voorstel komt is 
leuk, maar dat hebben we nooit kunnen bespreken met onze achterban en dus ook niet of ze dit bedrag 
wel acceptabel vinden. We vertegenwoordigen hier een district, we zitten hier niet namens onszelf.” 
 
Ben Hiep ondersteunt de opmerking van Arno Vos vanuit zijn district Zuid-Holland. 
 
Mark Olieslagers vindt het fijn om na kritische bevindingen van de financiële commissie vorige maal nu 
positieve geluiden te horen, waarvoor dank. 
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Ad Jansen is akkoord met uitleg over scenario 3. Hij vraagt of er in het eerste kwartaal een rem wordt 
gezet op de uitgaven t.o.v. de begroting. Jolon reageert hierop dat de inkomsten gedurende het jaar 
worden gemonitord en de uitgaven indien nodig worden aangepast. 
 
Rikus Bartol vindt het verstandige voorstellen in het 1e scenario. 
 
Aangezien de stemmentool niet bij iedereen lukt wordt verzocht per chat aan te geven als iemand niet 
eens is met de begroting en tarieven en de behandeling van het weerstandsvermogen. Dit gebeurt niet, 
waardoor deze zijn vastgesteld. Nadere informatie over de startlicentie wordt op korte termijn gedeeld. 
 

7. Rondvraag 
Er worden via de chat vragen gesteld over de dopingzaak uit 2011 die een uur voor de vergadering in 
de media is gepubliceerd. Een nadere toelichting hierover is te vinden in bijlage 4. 
 
Steven Kroesbergen vindt het ‘te zot’ dat COVID19 hier niet besproken wordt. 
N.B. Met de bespreking van de financiën is de financiële impact van corona besproken. 
 
Rikus Bartol stelt het muizengaatje aan de orde dat het mogelijk heeft gemaakt een tegenkandidaat te 
stellen ondanks de instelling van een selectiecommissie. Doelstelling in het verenigingsrecht is een 
democratische beslismodule, maar wanneer de procedure voor instelling van de sollicitatiecommissie 
(vertegenwoordiging en vertegenwoordigers) akkoord is, de functie-eisen geaccordeerd worden en de 
leden zich vooraf kunnen uitspreken over de competenties moet er voldoende draagvlak zijn om tot één 
kandidaat te komen. 
 
Arno Vos vindt het merkwaardig dat er niet apart gestemd wordt over de splitsing in lidmaatschap en 
startlicentie, omdat dit een stevige verandering is die ook geen onderdeel is van de begroting. 
 

8. Afscheid Marcel Wintels 
Marcel Wintels - voorzitter sinds 2006 – legt zijn functie neer en wordt tot erelid van de KNWU 
benoemd. Uit handen van hoofdbestuurslid Simon Meijn ontvangt hij een uniek wielershirt met een 
ontwerp, waarin het oranje tenue uit zijn eerste en laatste jaar als voorzitter gecombineerd werden als 
aandenken aan zijn functie bij de KNWU. Via de chat worden een paar dankwoorden geuit. 
 

9. Verkiezing voorzitter hoofdbestuur 
Na het afscheid van Marcel neemt Jak Dekker van het hoofdbestuur de vergadering over. 
In aanloop op de voorstelronde licht Marijn de Vries als voorzitter van de selectiecommissie toe hoe in 
een uitgebreide procedure uiteindelijk de keuze is gevallen op Marc van den Tweel, zie bijlage 5. 
John Waterreus onderschrijft als commissielid de procedure. 
Tevens geeft Roel Roelfzema van werving- en selectiebureau K+V aan hoe zij zijn betrokken. 
 
Verzoeken vanuit de chat om hier mondeling op te reageren door leden die geen deel uit hebben 
gemaakt van de sollicitatiecommissie worden afgewezen omdat een online vergadering zich niet 
eenvoudig leent voor het mondeling toelichten door 35 stemgerechtigde leden wat zij ervan vinden. 
Achteraf misschien niet de beste keuze en niet voldoende duidelijk gemaakt. 
 
Joost van Oostrum vraagt of is overwogen om het functieprofiel voor te leggen aan het congres. 
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Aangezien het niet is gelukt om de online stemming bij alle congresleden goed te laten verlopen, zal de 
stemming voor de nieuwe voorzitter niet plaatsvinden tijdens deze vergadering. 

 
 
 
 
 
 

Aan de kandidaten Marc van den Tweel en Gerry van Gerwen wordt wel gelegenheid gegeven om zich 
voor te stellen aan de leden van het congres. Gerry trapt af met een mondeling betoog en Marc 
presenteert zich aan de hand van de sheets in bijlage 6. 
 
Hoofdbestuurslid Jak Dekker is bereid gevonden - tot het aantreden van een nieuwe voorzitter - als 
interim-voorzitter te fungeren. De KNWU komt snel met informatie over een nieuwe en zorgvuldige 
stemprocedure. 
 

10. Sluiting 
Jak  sluit de vergadering om even voor 23.00 uur. 
 
 
  

N.B. Inmiddels is een nieuwe datum voor een extra congres uitgeroepen op 5 januari 2021. 
Tijdens dit online congres zal wel de mogelijkheid worden geboden vragen te stellen.  
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Bijlagen (deze staan nog op de KNWU website en worden niet separaat toegevoegd aan de 
congresstukken van 28 juni 2021: 

1. Presentielijst, spoedwet en stemgerechtigdheid congresleden 
2. Powerpoint presentatie werkgroep KNWU structuur 
3. Powerpoint presentatie financiën 
4. Reactie rondvraag over dopingzaak 2011 
5. Powerpoint presentatie proces nieuwe voorzitter 
6. Powerpoint presentatie Marc van den Tweel 

 
Besluitenlijst: 
- Notulen van het congres van 25 juni 2020 worden vooralsnog ongewijzigd vastgesteld. 
- Begroting en tarieven 2021 alsmede de behandeling van het weerstandsvermogen worden 

goedgekeurd. 
- Verkiezing nieuwe voorzitter hoofdbestuur zal op een later moment plaatsvinden.  

N.B. Inmiddels is de datum van het extra congres vastgesteld op 5 januari 2021. 
 
Actielijst: 
- Chat verspreiden onder de congresleden (is inmiddels gebeurd). 
- Verslag consultatie werkgroep KNWU structuur met districten nasturen (is inmiddels gebeurd). 
- Mogelijkheid verkiezing nieuwe voorzitter uitzoeken (nieuwe datum 5 januari 2021). 
- Nieuwe startlicentie nader toelichten (is inmiddels gebeurd). 
- Terugkomen op dopingzaak 2011 (is inmiddels gebeurd). 
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NOTULEN 140E CONGRES 
 
DATUM 5 januari 2021 

LOCATIE Online via Teams 

OPGESTELD DOOR: Mirjam Tuithof 

 
AANWEZIG 35 stemgerechtigde leden: 

 
Afdelingen 
Noord-Oost Jolanda Bakker 
 Natascha Massop 
West  Hans Hogenboom 
  Ad Jansen 
Zuid  Brigitte Beerendonk 
  Petra Kuitert 
 
Districten 
Limburg  Al Vermeeren 
  John Waterreus 
Midden  Arnold Cramer 
  Steven Kroesbergen 
Noord  Rikus Bartol 
  Niels Holthof 
Noord-Holland  Jack Borsjes 
  Arno Vos 
Oost  Joke Slaager 
  Sebastiaan Waasdorp 
Zuid-Holland  Ben Hiep 
  Johan van Zanten 
Zuid-Oost  Stijn Kramer 
  Mark Olieslagers 
Zuid-West  Anja de Bont 
  Anton Luyten 
 
Kunstfietsen 
KWV de Heidebloem  Petra Konings 
 
Belangenvereniging voor wedstrijdorganisaties V.O.W. 
  Jan van Ommen 
  Job van Schuppen 
  Chris Tiekstra 
  Henk Zomerdijk 
 
Belangenvereniging voor topsporters V.V.B.W. 
  John van den Akker 
  Reinier Honig 
  Iris Slappendel 
  Bobbie Traksel 
 
Belangenvereniging voor sponsorgroeperingen VWW&S 
  Auke Broex   
  Michel Megens 
  Marc van Rooij 
  Iwan Spekenbrink 
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Hoofdbestuur (niet stemgerechtigd) 
  Jak Dekker, waarnemend voorzitter 
  Marianne van Leeuwen, secretaris 
  Simon Meijn, bestuurslid 
  Jolon van der Schuit, penningmeester 
  Robert Slippens, bestuurslid 
  Marijn de Vries, bestuurslid 
  Thorwald Veneberg, directeur wedstrijdsport & topsport 
  Margo de Vries, directeur commercie & facilitair 
 
Ook aanwezig 
Kandidaat voorzitter  Marc van den Tweel 
Online Stemmentool  Marcel Demper 
Notaris  John Roozeboom 

 
1. Opening 

Waarnemend voorzitter Jak Dekker opent het extra congres dat volledig digitaal wordt gehouden. 
Het congres wordt opgenomen ten behoeve van de verslaglegging, er wordt geen bezwaar gemaakt. 
 

2. Mededelingen 
Jak wenst iedereen namens bestuur en directie een goed nieuw jaar waarin we elkaar hopelijk weer 
meer kunnen zien en wedstrijden georganiseerd kunnen worden.  
Marianne van Leeuwen en Robert Slippens zijn in dezelfde ruimte om de vragen te coördineren.  
 

3. Vragen aan kandidaat voorzitter 
Vanwege het terugtrekken van de tegenkandidaat Gerry van Gerwen deze middag is er nog maar één 
kandidaat over die nog wel officieel benoemd moet worden. Speciaal welkom aan Marc van den Tweel. 
 
Jak noemt de presentielijst op: alle 35 stemgerechtigde leden bevestigen hun aanwezigheid. 
 
Er zijn twee vragen vooraf binnengekomen, in eerste instantie voor beide kandidaten, die nu alleen 
worden gesteld aan Marc. 
 
Johan van Zanten van district Zuid-Holland zou graag willen vernemen of Marc al dan niet, positief 
staat tegenover de inzichten van de Werkgroep KNWU Structuur en waarom dan wel of niet. 
 
Marc geeft aan dat bijna alle sportbonden de structuur aan het bekijken zijn om te kijken of deze 
versimpeld kan worden en de informatiesnelheid omhoog kan, dus heel logisch dat ook de KNWU 
hiermee bezig is. Hij denkt dat het heel verstandig is om je eigen structuur met enige regelmaat onder 
de loep te nemen. Belangrijk is om doel en middel niet door elkaar te halen. Wat hij heeft gelezen van 
de werkgroep structuur van de KNWU vindt hij een verstandige aanpak. De fasering die voorgesteld 
wordt is buitengewoon verstandig. Hij zou graag bij iedere stap bekijken welk probleem er nu opgelost 
wordt en wat dit voor gevolgen heeft voor de aangesloten organisaties. In de praktijk gebeurt het vaak 
te snel. Hij refereert ook naar de zorgen die de BMX heeft geuit en hij denkt dat deze door de fasering 
opgelost kunnen worden. 
 
Ad Jansen heeft namens afdeling west de vraag gesteld hoe de kandidaat staat tegenover de 
zelfstandigheid van de kleinere sporttakken binnen de KNWU, additioneel op de vraag van Zuid-
Holland. Deze vraag was eigenlijk meer bedoeld voor de tegenkandidaat, omdat hij als lid van de 
sollicitatiecommissie hier al met Marc over heeft gesproken. De vraag is zojuist ook al min of meer 
beantwoord door Marc. De zorg van Ad is dat de kleine sporttakken vermalen worden in de regelgeving 
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van het grote wegwielrennen en de eigen identiteit beginnen te verliezen. Hij wijst daarbij ook naar de 
tekst op de KNWU site van de nieuwe voorzitter commissie wegsport: Ik denk bijvoorbeeld dat we meer 
moeten streven naar dezelfde hantering van reglementen in alle wielerdisciplines. 
Ad vindt; gelijk waar gelijk kan en verschillend waar verschillend moet. 
 
Marc bevestigt: uniform waar het kan, maar op maat waar het moet. One size fits all gaat problemen 
niet oplossen. Hij wil ook graag benadrukken dat hij de voorzitter van alle disciplines binnen de KNWU 
zou willen zijn, waarbij hij ook met veel plezier naar de BMX kijkt. De BMX is de enige discipline waarbij 
het ledental niet terugloopt, dus ook goed om te kijken wat andere takken van de BMX kunnen leren. 
 
Jak informeert of er nog meer vragen zijn voor Marc. 
 
Steven Kroesbergen van district Midden vraagt naar de visie van Marc met het huidige verbod op 
trainingen en wedstrijden en vooral het gevolg wat dit heeft voor de volwassen sporters die zich nu 
afvragen waarom ze een licentie van de KNWU zouden aanvragen als ze hier niets mee kunnen. 
Hoe kijkt Marc hier tegenaan vooral ook omdat vanuit de politiek alleen naar voetbal wordt gekeken? 
 
Marc heeft niet alle antwoorden, maar ziet ook dat de buitensporten (niet alleen wielrennen) niet de 
bestuurlijke aandacht krijgen die ze verdienen. Hij is van mening dat er hard gelobbyd moet worden 
door NOC*NSF en de KNWU om dat verbod van tafel te krijgen. Inderdaad merkwaardig dat voetbal in 
de buitenlucht wel door mag gaan, maar ook daar zijn vreemde uitzonderingen. Dit is toch een kwestie 
van proberen de belangen goed voor het voetlicht zien te brengen en te laten zien dat je niet in de sport 
zit die in de risicozone zit. Overigens is hij wel van mening dat wanneer je wel in de risicogroep zit, je 
toch nog even op je handen zult moeten zitten de komende tijd met het vooruitzicht dat medio zomer de 
sport weer op gang zal komen. De legitimatie waarom je lid zou moeten zijn van de KNWU zou verder 
moeten gaan dan alleen het deelnemen aan wedstrijden. De komende jaren moet meer aandacht 
worden besteed aan het creëren van een KNWU als vereniging waar je bij wilt horen.  
 
Arno Vos van district Noord-Holland merkt op dat Marc een indrukwekkend CV heeft met veel 
werkzaamheden en vraagt zich af of hij het voorzitterschap van de KNWU kan combineren met zijn 
andere drukke banen.  
 
Marc heeft één hoofdfunctie als algemeen directeur en directievoorzitter van Natuurmonumenten. 
Daarnaast heeft hij op persoonlijke titel één nevenfunctie. De andere taken als bijvoorbeeld 
toezichthouder doet hij namens zijn werkgever in werktijd. Hij heeft zeker een drukke baan, maar 
tegelijkertijd kan hij deze ook voor een groot deel zelf vorm geven en zijn eigen tijd indelen, waardoor 
hij veel vrijheid heeft. Hij gaat er alles aan doen om veel tijd vrij te maken om zich in te zetten voor de 
wielersport in Nederland. 

4. Verkiezing voorzitter hoofdbestuur 
Jak vermeldt dat aangezien er één kandidaat is voor één functie het congres volgens de statuten ook 
bij acclamatie mag benoemen. Dat is praktischer dan het uitbrengen van stemmen. Er is niemand die 
bezwaar uit tegen het bij acclamatie benoemen, waarmee Marc van den Tweel middels applaus voor 
vier jaar wordt benoemd als nieuwe voorzitter van de KNWU.  
 
Jak bedankt de sollicitatiecommissie, directie en Mirjam voor het voorbereidende werk om de 
verkiezing te kunnen organiseren en geeft het laatste woord aan Marc. 
 
 



 
 

 4 VAN 4  

Marc sluit zich aan bij alle dankwoorden van Jak en bedankt ook de in november afgetreden voorzitter 
Marcel Wintels, Gerry van Gerwen waarmee hij gedurende het traject veelvuldig contact heeft gehad en 
Jak voor het waarnemend voorzitterschap. Hij zal de komende tijd in overleg met bestuur en directie 
een weg vinden om contact te zoeken en goed van start te kunnen gaan.  
 

5. Sluiting 
Het extra congres wordt met deze benoeming binnen een half uur afgesloten. 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

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 18 juni 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                                           
JAARVERSLAG 2020 

 
Het jaarverslag is als apart document toegevoegd. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

AGENDAPUNT 6                                           
FINANCIËN 

 

A. JAARREKENING 2020 
De concept jaarrekening 2020 is als apart document toegevoegd. 
Morgen (1 juni 2021) verwachten we de verklaring van de accountant. Onze jaarrekening is in een 
steekproef gevallen en daarom moet er nog een interne kwaliteitscommissie van de accountant naar 
kijken. Dit wordt vandaag/morgen afgerond. Dus hierna zullen we zo spoedig mogelijk de definitieve versie 
met accountantsverklaring toesturen. We verwachten overigens geen significante correcties.  

B. CORONA EN DE GEVOLGEN VOOR DE KNWU 
 

C. RAPPORTAGE FINANCIËLE COMMISSIE 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

AGENDAPUNT 7 STATUS MIJNKNWU2.0 
 

 
Tijdens het congres wordt een update gegeven over de status. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

AGENDAPUNT 8                                     
WERKGROEP KNWU STRUCTUUR 

 

 
Het eindrapport van de werkgroep KNWU structuur is opgeleverd en bijgevoegd. 
 
Tevens toegevoegd de reactie van het hoofdbestuur op het rapport. 
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VOORWOORD 
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Voor u ligt het rapport van de werkgroep Structuur waarin zij vanuit haar taakopdracht haar 
voorstellen heeft verwoord die in haar ogen tot de beoogde verbeteringen gaan leiden. Het stelt 
hiermee het hoofdbestuur in staat om deze voorstellen voor te leggen  aan het (voorjaars) congres 
van de KNWU in 2021. 

De aanleiding tot het instellen van de werkgroep was de toenemende zorg die vanuit diverse 

overlegvormen en gremia door de voorzitter van de KNWU afdeling BMX Noord Oost en de voorzitters 

van de KNWU districten Noord en Oost op een gure februari avond begin 2019 in ‘het clubgebouw van 

de KNWU’  werden verwoord en gedeeld met Hoofdbestuurslid, Jak Dekker en één der directeuren 

van het uniebureau, Thorwald Veneberg.  

Er was brede overeenstemming, dat zo’n tien jaar na het door het congres aangenomen rapport:   

‘Bestuurlijke Vernieuwing’ de effecten van de implementatie van deze vernieuwing inzichtelijk te 

maken. Bovendien was het meer dan gewenst om de praktijk van alle dag onder de loep te nemen. 

Goed beschouwd was de naamgeving van de werkgroep ongelukkig gekozen. De relevante omgeving 

kleurde in de praktijk de taakopdracht van de werkgroep in om met voorstellen te komen om de 

structuur van de KNWU te gaan veranderen! Echter, de opdracht was niet de structuur te veranderen, 

maar de werkwijze binnen de structuur te beoordelen en met voorstellen ter verbetering te komen. 

Dit om goed beschouwd de sturing binnen de KNWU te verbeteren en een betere aansluiting te 

maken met alle stakeholders. 

Het voorstel aan het voorjaarcongres 2019 van het hoofdbestuur, de directie te vragen om een 

werkgroep dienaangaande te formeren werd aangenomen. De werkgroep diende de kwaliteit te 

hebben om te onderzoeken waar knelpunten zaten: binnen de KNWU structuur, het proces 

van besluitvorming en de loop van de informatielijnen.  

Vanuit nagenoeg alle geledingen van de KNWU waren leden bereid zitting te nemen in deze 

werkgroep. De werkgroep bleef op het terugtrekken van de vertegenwoordiger van de VVBW na,  

in tact en werd desgevraagd eind 2020 versterkt met een hoofdbestuurslid en secretariële 

ondersteuning. 

Een beoordeling van de ontstane werkwijze binnen de KNWU bracht naar voren, dat er onvoldoende 

aandacht was besteed aan het nakomen van gemaakte afspraken over taken en 

verantwoordelijkheden. Enerzijds doordat er werd toegestaan dat ontstane ‘olifantenpaadjes’ groter 

werden, anderzijds dat de wereld door meer en voor iedereen toegankelijker wordende communicatie 

mogelijkheden er anders was gaan uitzien. Niet alleen kansen biedend maar ook bedreigingen 

vormend voor organisaties zoals de KNWU. Voor de werkgroep werd duidelijk, dat een weg terug naar 

af zoals in 2009 was beoogd een gepasseerd station was. Diverse informele overleggen, ontstane 

communicatielijnen hadden zich in de praktijk al zodanig ontwikkeld, dat zij een factor van betekenis 

waren gaan worden. Ondanks of dankzij de formele overlegstructuur. 

Om de KNWU weer een betere sturing te geven werd in het voorjaarscongres van 2020 door de 

werkgroep een visie gepresenteerd om de structuur van de KNWU aan te passen.  

5 mei 2021 

KNWU werkgroep Structuur 
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1. ….. gevonden!     Een beter(e)stu(u)r(ing) voor de KNWU

2. Voorwoord

3. Inhoud/bijlagen

4. Taakopdracht

4.1. Doel

4.2. Uitganspunten

4.3. Werkwijze

5. 5.1. Tijdpad

5.2. Vertraging

5.3. Samenstelling werkgroep

6. 6.1. Aanleiding taakopdracht

6.2. Vertrekpunten werkgroep structuur

6.3. Visie op structuur KNWU

7. Het Raad van Toezicht model

8. 8.1. Advies
8.2. Ledenpanel
8.3. Voorstellen
8.4. Het congres vervangen door de ledenraad

9. 9.1. Kleinere fietsdisciplines speciale aandacht geven
9.2. Een samenwerkingsplatform van ‘beroepsrenners en organisatoren’ organiseren
9.3. Het hoofdbestuur vervangen door een Raad van Toezicht
9.4. Bij het uniebureau de centrale aansturing/ondersteuning van ‘steunpunten’ beleggen

10. 10.1. De (sporttak)commissie onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder plaatsen.
10.2. De districten/afdelingen en hun besturen opheffen.
10.3. Nederland indelen in vier gebiedsregio’s

11. 11.1. Transitie/Tijdpad
11.2. Budget/Begroting

BIJLAGEN 

1. Verslag November 2018

2. Visie op Structuur KNWU

3. Samenvatting aandachtspunten diverse consultatie rondes

4. Notitie: Samenstelling, functioneren ledenraad en ledenraadslid

A: functieprofiel ledenraadslid/competenties

5. A- Verantwoordelijkheid (sporttak)commissies

B- Samenstelling (sporttak)commissies

6. Plan van aanpak t.b.v. invoering voorstellen

7. Budgettaire vertaling aandachtspunten

8. Van KNWU districten en BMX afdelingen naar vier KNWU gebiedsregio’s

9. Organigram structuur 25-05-2021

INHOUD
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TAAKOPDRACHT 

Onderzoek de huidige structuur op de mate waarin zij functioneert, haar slagvaardigheid en kom bij 
geconstateerde knelpunten ongeacht of deze in de structuur (reglementen), werkwijze of met 
(onvoldoende) communicatie te maken hebben met voorstellen deze te verbeteren.  

Doel: te komen tot een moderne organisatie die weet in te spelen op de veranderingen in de 
maatschappij met name v.w.b. de wielersportbeleving. 

UITVOERING 

 Op professionele wijze inhoud kunnen blijven geven aan het realiseren van de doelen

waarvoor de KNWU is opgericht.

 Onderzoeken of het proces m.b.t. besluitvorming met alle stakeholders is te verbeteren en of

de inzet en kwaliteit van vrijwilligersorganisatie in de volle breedte efficiënter en effectiever

benut kan gaan worden voor al haar leden.

UITGANGSPUNTEN 

 Hoofdbestuur is opdrachtgever van de werkgroep.

 De directie heeft regie over dit onderzoek en ondersteunt de werkgroep.

 Hoofdbestuursleden staan desgevraagd ter beschikking om vanuit hun

(deel)verantwoordelijkheid (portefeuille) te participeren

 De werkgroep stelt een rapport op met bevindingen, doet aanbevelingen en komt met

voorstellen ter verbetering

 Het hoofdbestuur legt het eindrapport voor aan het congres van de KNWU

WERKWIJZE 

Onderzocht gaan o.a. worden: 

1. De structuur: hebben we op onderdelen een suboptimale structuur of is het (wellicht) deels
een kwestie van communicatie?

2. De communicatie: hoe vindt dit plaats overeenkomstig de verantwoordelijkheid in de
organisatie?

3. Verantwoordelijkheden:  zijn die beschreven en voor iedereen inzichtelijk?
4. Besluitvorming: is deze duidelijk en wordt deze afdoende gecommuniceerd?
5. Samenwerking: hoe verloopt deze tussen hoofdbestuur, directie, medewerkers uniebureau,

commissies, districten en afdelingen en leden?
6. Ontwikkelingen: wordt er voldoende geanticipeerd op maatschappelijke ontwikkelingen?
7. Expertise: hebben we voldoende van de benodigde en gewenste competenties in huis?
8. Technologie: in welke mate wordt gebruik gemaakt van moderne (communicatie) middelen

en kan c.q. moet dit vergroot worden?
9. Ontwikkelingen: wordt er voldoende geanticipeerd op maatschappelijke ontwikkelingen?
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TIJDPAD 
 

• Eerste bijeenkomsten in juni t/m september 2019  

• Najaarscongres 2019:  

- de eerste opbrengst presenteren;  
- de ‘issues’ benoemen die besluitvorming vragen.  

 
• December 2019 procesmatig uitwerken (volgens structuur) en zo mogelijk al op onderdelen 

implementeren.  

• Begin 2020 rapport aanbieden aan het hoofdbestuur  

• Mei 2020 voorstellen hoofdbestuur naar afdelingen, districten en andere congres deelnemers 

ter voorbereiding op het congres juni 2020 

 

VERTRAGING 

Het voorgestane tijdpad heeft als gevolg van de uitbraak van het corona virus in Nederland (13 maart 

2020) invloed gehad op niet alleen het kunnen aanhouden van het tijdpad maar vooral ook op de 

voorgestane aanpak om als werkgroep met iedereen binnen de KNWU fysiek in contact te kunnen 

geraken over o.a. haar voorstellen. Bij het ter perse gaan van dit eindrapport worden er nog 

voorbereidingen getroffen om, ter afronding van het participatieproces met andere belangstellenden 

in de online omgeving in gesprek te komen over de voorstellen.  

 

SAMENSTELLING WERKGROEP  

Rikus Bartol   District Noord, voorzitter 

Hans Hogenboom  BMX afdeling West, secretaris 

Petra Kuitert   BMX Afdeling Zuid, voorzitter 

Tiny Lommers   Sporttak commissie Off-road, voorzitter 

Natascha Massop  BMX Afdeling Noord - Oost, voorzitter 

Joost van Oostrum  District Oost, voorzitter 

Herman Sterken  Commissie Jury & Reglementen, voorzitter 

Judith Tersteeg   Commissie van Beroep, lid 

Thorwald Veneberg  Uniebureau, mede directeur   

Al Vermeeren   District Limburg, voorzitter 

Henk Zomerdijk  VOW, voorzitter 

Reinier Honing   VVWB, bestuurslid (tot juli 2019) 

Marianne van Leeuwen              Hoofdbestuurslid (vanaf september 2020) 

Chris Noij   Secretariële ondersteuning (vanaf september 2020) 
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AANLEIDING TAAKOPDRACHT 

Op 12 november 2018 zijn bij het hoofdbestuur en directie zorgen geuit, dat de regionale aansturing 

door middel van districts- en afdelingsbesturen niet overal meer optimaal werkt en dat terwijl het van 

groot belang is dat verenigingen zich overal ‘gehoord’ voelen. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor 

de roep om informatiesnelheid. Voorts werd de vraag gesteld of het proces via hiërarchische sturing in 

de tijd niet achterhaald is. Ook de structurering van de (Sporttak)commissies rechtstreeks onder het 

hoofdbestuur waar deze haar directe bemoeienis had gemandateerd aan de commissies maakte dat 

zij daardoor feitelijk boven de directie van het uniebureau waren komen te staan. Bovendien is er 

nauwelijks of geen overleg tussen het hoofdbestuur en de sporttakcommissies. Anders dan bij de 

Sporttakcommissie van de discipline BMX waar de drie afdelingsbesturen wel vertegenwoordigd zijn is 

dat niet het geval bij de acht districtsbesturen en dat bemoeilijkt de aansturing. (Het verslag van de 

bijeenkomst is als bijlage 1 opgenomen) 

VERTREKPUNTEN WERKGROEP STRUCTUUR 

Bij onze werkwijze hebben we ons op negen gebieden, te weten: Structuur; Communicatie; 

Verantwoordelijkheden; Besluitvorming; Samenwerking; Ontwikkelingen; Expertise; Technologie en 

Ontwikkelingen de vraag gesteld of de keuze van decentralisatie nog wel optimaal is bezien vanuit alle 

stakeholders (leden, verenigingen, districts-/afdelingsbesturen, KNWU-uniebureau, hoofdbestuur, 

belangenverenigingen en stichtingen) Als het niet goed werkt waar is dat dan het geval en wat kan er 

dan verbeterd worden? Is het nuttig/nodig daarvoor de huidige structuur aan te passen?  

VISIE OP STRUCTUUR KNWU 

De voorstellen van de werkgroep zijn derhalve ingegeven nadat de organisatie nog eens nadrukkelijk 

tegen het licht is gehouden. Onze constatering bleek verrassend genoeg in juli 2017 door Ruben 

Versloot als onderdeel van zijn stage opdracht, letterlijk al gevisualiseerd te zijn. Voor zover door de 

werkgroep is waargenomen zijn er geen aanstalten c.q. ‘plan de campagne’ gemaakt om tot 

verbetering te komen. De genoemde waarnemingen zijn volledig herkenbaar. 

 

 Bron: Presentatie onderzoek KNWU structuur door Ruben Versloot (2017) 

De gestelde vraag: ‘Past de huidige organisatiestructuur nog bij de wensen en behoeften van deze 

tijd?’ is door de werkgroep uitvoerig besproken. Kunnen we het functioneren van de huidige 
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decentrale organisatie structuur verbeteren? Of doen we er beter aan minder decentraal, maar meer 

centraal met rechtstreekse invloed van alle leden te structureren?  

Binnen de huidige structuur zijn er ruim tien jaar geleden in beginsel al heldere afspraken gemaakt 

over de besturing, aansturing, communicatielijnen, enz. Dit is ook is vastgelegd in reglementen, 

werkafspraken, beleidsdocumenten en overleg matrix.  

Terugkijkend blijkt echter dat in de praktijk niet, via die structuur wordt gewerkt en derhalve hebben 

wij het besluit genomen om een keuze te maken voor een centrale aansturing/ondersteuning van: 

Wedstrijd techniek (parcours, jury, uitslagen, e.d.); Sport technische coördinatie (ondersteuning 

trainers, opleiding, talenten, e.d.); Verenigingsondersteuning (ledenbinding, promotie, sponsoring, 

subsidie, wedstrijd organisatie, e.d.) 

Onze conclusie: De praktijk bleek sterker dan de theorie!  

Wij menen dat het weinig nut heeft de huidige decentrale organisatie structuur nu ineens te gaan 

handhaven en af te dwingen om alsnog via die structuur te gaan werken. Dat lijkt de werkgroep een 

illusie. Nagenoeg iedereen heeft in- en extern een andere ‘olifantenpaadje’ gevonden om zijn of 

haar invloed aan te wenden c.q. zijn of haar diensten en kwaliteiten beschikbaar te stellen binnen 

de organisatie en dat krijg je niet ineens verandert door nu wel te gaan handhaven. 

Vanuit deze conclusie is de werkgroep op zoek gegaan naar een meer centraal besturingsmodel, 

waarmee ook bij andere sportbonden in meer of mindere mate gewerkt wordt. We hebben bewust 

gezocht naar een structuur, die beter aansluit bij de werkwijze zoals die eigenlijk al jaren geleden 

gaandeweg in de praktijk bij de KNWU is ontstaan. 

Was de conclusie vanuit de praktijk op zich nog wel gemakkelijk te trekken. Veel moeilijker werd het 

de vraag te beantwoorden: Hoe gaan we dat veranderen?  Als we toe willen naar een ander 

organisatie model waar nu alle KNWU leden, overige stakeholders de ruimte krijgen c.q. behouden om 

hun bijdrage beter te kunnen leveren aan onze KNWU, op welke wijze gaan we de transitie dan 

organiseren? Een winkel verbouwen is één, maar de verkoop moet wel doorgang blijven vinden! 

‘HET RAAD VAN TOEZICHT MODEL’  

Onze Visie (Opgenomen als bijlage 2) om voor het wijzigen van de structuur te kiezen voor ‘het Raad 

van Toezicht model’ hebben we voor het eerst verwoord en gepresenteerd op het voorjaarscongres 

2020. In de vele consultatie bijeenkomsten, die daarop zijn gevolgd binnen de mogelijkheden van de 

Coronamaatregelen hebben we heel veel enthousiasme ervaren voor onze voorstellen. Rijkelijk 

werden we gevoed om daarbij ook aan veel andere zaken aandacht te schenken. Deze aandacht -en 

verbeterpunten vanuit de consultatierondes zijn samengevat. (Opgenomen als bijlage 3)   

De voorgestelde structuurwijziging moet niet gezien worden alsof wij allen zwaar te kort zijn 

geschoten in het verrichten van onze taken die we als professional, als bestuurder, als vrijwilliger 

hebben verricht c.q. verrichten. De wereld verandert sneller dan ooit en de behoefte van mensen past 

zich daar op aan. Leden gaan zich meer gedragen als klant, weten met gebruik maken van de huidige 

communicatiemiddelen sneller anderen in persoon te bereiken. Het maakt dat de dynamiek 

verandert, de lijnen korter worden, er directer gecommuniceerd kan worden en het maakt ook dat 

een organisatie met gebruikmaking van die middelen daarvoor kan worden ingericht. 

Het is aan het hoofdbestuur om met dit eindrapport het congres in die kansen mee te nemen. ‘Het 

Raad van Toezicht model’ is naar onze mening letterlijk de kans om de organisatie weer bij de tijd te 

krijgen en haar tevens in staat te stellen met de tijd mee te kunnen blijven gaan. 
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ADVIES  

Om de overgang van oud naar nieuw gerealiseerd te krijgen is er een transitie nodig, die voor de 

werkgroep bovenaan in de structuur begint. ‘De trap van boven af schoon vegen!’ maakt niet alleen 

duidelijk dat het menens is maar toont ook, dat de overtuiging aanwezig is dat dit de weg is die we 

dienen te gaan. Uit het participatieproces blijkt, dat het draagvlak voor de voorstellen groot is. 

LEDENPANEL  

Om zoveel mogelijk te horen wat er speelt binnen de diverse geledingen en om snel op bepaalde 

zaken in te kunnen spelen, heeft de werkgroep Structuur voorgesteld hiervoor als instrument ‘een 

Ledenpanel’ te initiëren waarmee bij andere sportorganisaties goede ervaringen zijn opgedaan.   

Een Ledenpanel kan snel en laagdrempelig een groep mensen, die willen meedenken over het beleid 

als advies gevend orgaan voor directeur-bestuurder en uniebureau dienen. Digitaal kunnen deze leden 

middels enquêtes, vragenlijsten over in beginsel ook allerlei andere zaken worden benaderd.                   

Hoe beter woonplaats, expertise, leeftijd in het panel zijn vertegenwoordigd hoe waardevoller de 

uitkomst wordt. Het (najaars) Congres 2020, positief geadviseerd door het Hoofdbestuur heeft tot de 

invoering besloten. 

VOORSTELLEN  

1. Congres -> Ledenraad 

2. Kleinere fietssport disciplines -> Speciale aandacht uniebureau 

3. Belangenverenigingen -> Samenwerkingsplatform 

4. Hoofdbestuur -> Raad van Toezicht 

5. Directeur -> Directeur-bestuurder 

6. Uniebureau -> aansturing/ondersteuning “steunpunten” 

7. (Sporttak)Commissie -> onder verantwoordelijkheid Directeur-bestuurder 

8. Districten en Afdelingen -> worden opgeheven 

9. Nederland wordt ingedeeld in vier gebiedsregio’s (provinciegrenzen volgend). 

1.HET CONGRES VERVANGEN DOOR DE LEDENRAAD  

De Ledenraad is het hoogste orgaan van de KNWU. Hij wordt democratisch gekozen door alle 
leden van de KNWU en zorgt daarmee voor legitimiteit en draagvlak. De ledenraad stelt 
begrotingen, beleidsplannen, activiteitenplannen vast en legt achteraf verantwoording af over 
beleid en resultaten. Hij stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast en houdt toezicht op de 
hoofdlijnen van beleid, die worden voorgesteld vanuit de ‘input’ van de directeur-bestuurder. 
 
De Ledenraad heeft zoals nu het congres drie standaardcommissies tot zijn beschikking: 
- de Financiële commissie 
- de Disciplinaire commissie 
- de Commissie van Beroep 
die de ledenraad adviseert en deskundig terzijde staat. 
 

10. Ieder KNWU lid m.u.v. leden Raad van Toezicht, vertegenwoordigers van belangenverenigingen 

kunnen zich binnen hun gebiedsregio kandidaat stellen voor één van de vijf zetels in de ledenraad, 

die totaal uit 20 leden bestaat. Opgemerkt wordt, dat bij de selectie de kennis en kunde van één 

of meer van de zes disciplines ( Weg, baan, BMX, veldrijden, mountainbiken en paracycling) kan 

worden meegenomen. Hiervoor is een Notitie: Samenstelling, functioneren ledenraad en 

ledenraadslid opgesteld. (Opgenomen als bijlage 4) 
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2.  KLEINERE FIETSSPORT DISCIPLINES SPECIALE AANDACHT GEVEN  

De kleinere fietssport disciplines zoals kunstfietsen, Trial, Fixed Gear, E-bike hebben minder 
behoefte aan vertegenwoordiging in de ledenraad maar hebben des te meer belang dat zij  
ondersteund gaan worden door uniebureau medewerkers ingevoerd in hun specifieke 
problemen. 

 

3. EEN SAMENWERKINGSPLATFORM VAN ‘BEROEPSWIELRENNEN EN 

ORGANISATOREN’ STRUCTUREREN  

Voor de vertegenwoordigers van de belangenverenigingen waaronder de VOW, VVBW, 
Sponsoren, e.a.  zal een platform ingericht dienen te worden waarmee de Directeur-
bestuurder als onderdeel van zijn taakomschrijving de plicht heeft, om minimaal twee keer per 
jaar afzonderlijk formeel overleg te voeren.  Afhankelijk van de agenda kan hij zich daarbij 
laten ondersteunen door zijn management team en/of de specialisten werkzaam op het 
uniebureau.  
Los daarvan kunnen vertegenwoordigers van belangenverenigingen, zoals ieder lid  
ledenraadsleden vanuit hun rol benaderen om argumenten, zienswijzen en voorstellen mee te 
willen nemen in de ledenraad. De belangenverenigingen moeten de ruimte krijgen om zelf het 
samenwerkingsplatform verder door te ontwikkelen. 

 

4. HET HOOFDBESTUUR VERVANGEN DOOR EEN RAAD VAN TOEZICHT 

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat in beginsel uit vijf personen, die benoemd worden door 

de ledenraad. De Raad houdt Toezicht op het functioneren van de Directeur-bestuurder, 

adviseert hem/haar en bewaakt bestuurlijke- en bedrijfsprocessen en toetst besluiten aan 

beleidshoofdlijnen van de ledenraad. 

De voorzitter van de Raad van Toezicht is tevens de voorzitter van de Ledenraad. 

5. DE DIRECTEUR VERVANGEN DOOR EEN DIRECTEUR-BESTUURDER 

De directeur-bestuurder bereidt besluiten van de Ledenraad voor en zorgt voor de uitvoering 

van het beleid door het Uniebureau en gaat over de dagelijkse gang van zaken. Hij/zij 

vertegenwoordigt de KNWU (nationaal/internationaal) en geeft leiding aan het management 

team (MT) dat op zijn beurt leiding geeft aan de uitvoering van taken op de gebieden van in 

hoofdzaak ondersteuning op de terreinen van respectievelijk wedstrijdtechniek; 

sporttechniek; verenigingsondersteuning; facilitaire zaken. 

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT) en vormt een 

belangrijke spilfunctie binnen de nieuwe structuur. Hij/zij wordt benoemd door de Ledenraad.  

Benoeming van de Directeur-bestuurder door de Ledenraad heeft het voordeel dat de RvT 

hem/haar onafhankelijk op zijn/haar functioneren kan beoordelen. 

6. BIJ HET UNIEBUREAU DE CENTRALE AANSTURING/ONDERSTEUNING VAN 

‘STEUNPUNTEN’ BELEGGEN.  

De uniebureau medewerkers onder directe leiding van hun manager en indirecte leiding van 

de Directeur-bestuurder stellen informatie beschikbaar en geven advies. In het bijzonder 

ondersteunen zij de ‘Steunpunten’ in een viertal functies zoals we die ook nu kennen: 

wedstrijdcoördinatie (Consuls); sporttechnisch (STDC); verenigings-ondersteuning (op district - 

en afdeling niveau als zodanig nu niet aanwezig); facilitair, waaronder ondersteuning 

automatisering (MyLabs). 
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7. DE (SPORTTAK) COMMISSIES ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE 

DIRECTEUR-BESTUURDER PLAATSEN  

De vijf (Sporttak)commissies (weg/baan/off-road/bmx/para) bestaan uit vrijwilligers en 

adviseren de directeur-bestuurder, zijn/haar management en uniebureau (medewerkers) 

gevraagd en ongevraagd. Ze kunnen door de Directeur-bestuurder verzocht worden 

uitvoerende en/of coördinerende taken incidenteel dan wel structureel op zich te nemen. Een 

(Sporttak)commissie bestaat uit maximaal zeven leden waaronder iemand van het 

management team. Voorts bestaat een commissie uit vier leden afkomstig uit in beginsel één 

der vier gebiedsregio’s en een uit hun midden gekozen voorzitter dan wel een via sollicitatie 

ook door de Directeur-bestuurder benoemd commissielid. Ruimte wordt er geboden om een 

stagiaire studerend op sportgebied deel uit te laten maken van de commissie. De maximale 

zittingsduur is 12 jaar (3 x 4 jaar) i.h.k.v. ‘good governance’. In een schrijven van de werkgroep 

is aan het hoofdbestuur verzocht de overdracht van verantwoordelijkheid pragmatisch 

mogelijk te maken en de samenstelling van de (Sporttak)commissies ‘al werkende weg’ bij 

ontstane vacatures op een andere wijze te laten plaats vinden. (Opgenomen als bijlage 5) 

Ook de leden van de Commissie jury- en reglementen worden benoemd door directeur-

bestuurder. 

8. DE DISTRICTEN/ AFDELINGEN EN HUN BESTUREN OPHEFFEN  

De Regionale aansturing middels districts- en afdelingsbesturen werkt al lange tijd niet overal 

meer optimaal. Verenigings/stichtingsbesturen zien vooral meerwaarde in de Consul, de STDC 

en als er financiële middelen beschikbaar gesteld kunnen worden voor (extra)activiteiten o.a. 

distritsploegen. Stichtingen en vooral verenigingen besteden hun schaarse tijd liever aan 

samenwerkingsverbanden in de directe omgeving waar ze letterlijk dezelfde taal spreken.  

9. NEDERLAND INDELEN IN 4 GEBIEDSREGIO’S  

Voorgesteld wordt Nederland in te delen in vier gebiedsregio’s, die de provincie grenzen 

volgen. Doel: de aansturing van de ‘steunpunten’ t.b.v. één of meerdere disciplines vanuit het 

uniebureau te versterken als ook een brede vertegenwoordiging in ledenraad en 

(sport)takcommissies te krijgen. Voorts ontstaat er middels de inrichting van provinciale 

trainingsplaatsen meer kans op financiële steun vanuit de provincie. 

De keuze voor deze gebiedsregio’s (Opgenomen als bijlage 8) is ingegeven vanuit de 

geografische samenhang, identiteit, aantal renners en verenigingen als ook de samenwerking, 

die hier en daar op deze wijze in de praktijk al plaats vindt. Het is dus niet bedoeld als 

bestuurlijke tussenlaag. Voor de discipline BMX betekent de indeling dat ze van drie afdelings-

gebieden naar vier gebiedsregio’s gaan. Omdat de wedstrijdkalender aan het gebied is 

gekoppeld dient er een transitieperiode te komen om dit goed te kunnen realiseren.  
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TRANSITIE TIJDPAD  

De werkgroep heeft binnen het kader van de mogelijkheden vanaf het begin het Congres zo maximaal 

mogelijk meegenomen in de voortgang en de denkrichting. Om een situatie te creëren die ruimte 

biedt voor het doorvoeren van verbeteringen op diverse terreinen werd er een tijdpad opgesteld om 

aan de transitie vorm te kunnen geven. 

Het enthousiasme van velen tijdens de fysieke – en digitale consultatie bijeenkomsten heeft er 

inmiddels voor gezorgd, dat vooruit wordt gelopen op te nemen besluiten m.b.t. voorgestelde 

veranderingen. Het nadeel is dat er op plaatsen inmiddels onvoldoende kader/bestuurders aanwezig 

zijn waardoor eerder dan voorzien de medewerkers op het uniebureau als het ware dienen voor te 

sorteren op de ondersteuning van ’Steunpunten’. 

M.b.t. de voorstellen is t.b.v. de transitie per kwartaal een plan van aanpak opgesteld om toe te 

werken naar allereerst het voorjaarscongres 2021 vervolgens naar de overige congressen om daar 

besluiten te kunnen laten nemen over ook de uitvoering van de voorstellen. (Opgenomen als bijlage 6) 

In de uitwerking is voorzien, dat de ideeën, voorstellen en aandachtspunten opgehaald in de 

consultatierondes betrokken worden bij de nadere uitwerking. 

BUDGET/BEGROTING  

Het is duidelijk dat voor de invoering c.q. gebruik maken van nieuwe mogelijkheden zoals het 

genomen besluit te gaan werken met een digitaal ledenpanel voor de invoering en het jaarlijkse 

gebruik van deze ‘tool’ er budget vrij gemaakt dient te worden en er jaarlijks gelden voor begroot zal 

dienen te worden. Ook voor de personele gevolgen die de aanstelling van een Directeur-bestuurder 

met zich mee gaat brengen zullen mogelijk extra middelen nodig zijn. Echter door ‘de plattere 

organisatie’, die door de aanpassing van de structuur gaat ontstaan komen er ook gelden vrij die 

hernieuwd kunnen worden ingezet. om de kwaliteit van dienstverlening te vergroten. De financiële 

aandachtpunten zijn ter kennis gebracht aan het hoofdbestuur (Opgenomen als bijlage 7) 

25 mei 2021 

KNWU werkgroep Structuur 
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     Bijlage 1 
VERSLAG OVERLEG KNWU MET DISTRICTEN NOORD, OOST EN AFDELING NOORD-OOST 

 

DATUM 5 februari 2019 

LOCATIE Uniebureau te Arnhem 

OPGESTELD DOOR Jak Dekker 

AANWEZIG Rikus Bartol (district Noord), Jak Dekker (hoofdbestuur), Joost van Oostrum 
(district Oost) en Thorwald Veneberg (directie KNWU) 

AFWEZIG Natascha Massop (afdeling Noord - Oost) 

 

Aanleiding voor het overleg is een brief van 12 november 2018 waarin de districten Noord en Oost en 
afdeling Noord - Oost aangeven intensief te gaan samenwerken om elkaar te versterken en de 
wielersport in de volle breedte aantrekkelijker te maken. In deze brief geven de afzenders ook aan 
graag met de KNWU in gesprek te gaan over het onder druk staande aantal leden en wedstrijden. Dit 
ondanks de toenemende populariteit van de wielersport. 

Met het gesprek van 5 februari jl. wordt gehoor gegeven aan dit verzoek. Natascha kon op het laatste 
moment niet aanwezig zijn bij het gesprek. Rikus geeft aan met haar een voorgesprek te hebben 
gehad. 

De districten en afdeling geven aan zich zorgen te maken over een aantal ontwikkelingen in en 
rondom de wielersport en vragen zich af of de huidige organisatiestructuur nog de juiste is om 
toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.  

Joost en Rikus schetsen het volgende beeld: 

- Er zijn steeds minder wedstrijden en steeds minder licentiehouders. 
- Uitstroom is groot bij categorie nieuwelingen en junioren. 
- Er is een groeiende groep recreanten die serieus willen wielrennen; wedstrijden voor deze 

categorie zitten snel vol. 
- Het doel van het werken met districten en het nut van het werken met districten wordt steeds 

minder duidelijk. Het districtsreglement werkt beperkend. Het financiële model van districten 
is moeilijk houdbaar en men teert in op reserves. Er is geen geld om activiteiten ter 
stimulering van de sport te ontplooien. 

- Voor kleinere verenigingen en organisatoren is het district nog wel van toegevoegde waarde. 
Grotere verenigingen en organisatoren passeren vaak het district en varen hun eigen koers.  
Enkel bij calamiteiten en escalatie weten zij het district te vinden. 

- Om verenigingen levensvatbaar te laten zijn is een andere weg nodig. Er is meer binding met 
het kader binnen verenigingen nodig. 

- De relatie met het uniebureau is op zich goed, maar besluitvorming is tijdrovend. Er moet 
sneller geschakeld kunnen worden op actuele ontwikkelingen. 

- De huidige structuur binnen de districten en afdelingen is gericht op uitvoering, niet op beleid.  
De vraag is of in het huidige tijdsbeeld en met de huidige technologische 
(communicatie)mogelijkheden dit nog wel de meest effectieve organisatievorm is. 

 

De KNWU deelt het geschetste beeld. Thorwald en Jak geven aan dat er op het niveau van 
directie/bestuur gesproken wordt over een andere organisatiestructuur, waarmee het mandaat van 
de directie en het bureau duidelijker wordt en de organisatie slagvaardiger en effectiever wordt. 
Thorwald schetst de huidige gedachtegang, waarbij de directie volledige bestuurlijke en operationele 
verantwoordelijkheid heeft.  
Het bestuur functioneert in dit model als een raad van toezicht en keurt de begroting en het 
beleidsplan goed. De rol van het congres zal in dit model sterk veranderen. 
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Deze gedachtegang is nog vrij vers en moet verder uitgewerkt worden. Over de rol van districten en 
afdelingen is door directie en bestuur nauwelijks gesproken en dit gesprek geeft veel waardevolle 
inzichten en wordt zeer gewaardeerd. 

 

In het vervolg van het gesprek zijn veel zaken besproken en ideeën uitgewisseld. Zo is het volgende 
gezamenlijke beeld ontstaan van waar het naar toe zou kunnen gaan: 

- We richten ons primair op de fiets(er) en secundair op verenigingen en organisatoren, waarbij 
het doel is om individuele fietsers bij verenigingen te krijgen. 

- Directie en uniebureau verantwoordelijk voor beleid en uitvoering. 
- Bestuur functioneert als raad van toezicht met een duidelijke onderlinge portefeuilleverdeling. 
- Het congres wordt vervangen door een ledenraad. 
- Districten en afdelingen worden omgezet in 5/6 regio’s. 
- Regio’s worden bestuurlijk rechtstreeks aangestuurd; er zal geen regiobestuur zijn. 
- Per regio zullen onder verantwoordelijkheid van de KNWU een aantal functionarissen worden 

aangesteld: Consul, RTDC, verenigingsondersteuner etc. Deze functionarissen zijn de ogen en 
oren van de KNWU in de regio’s. 

- De verenigingsondersteuner zorgt voor contact met clubs (en organisatoren), voert regionale 
projecten uit, stimuleert binding en samenwerking binnen regio. 

- Idealiter is er een RTC per regio; regioselecties integreren in het RTC en gebruik maken van 
dezelfde vrijwilligers. 

- Commissies worden specialistengroepen; de leden van de specialistengroepen worden 
benoemd door KNWU, waarbij evenwichtige vertegenwoordiging vanuit de regio’s 
uitgangspunt is. 

- Jaarlijks wordt een informatiebijeenkomst voor alle leden georganiseerd. 
- Jaarlijks wordt een informatiebijeenkomst voor alle verenigingen georganiseerd, waarin o.a. 

de jaarlijkse besluiten worden gecommuniceerd. 
- Er zal een nieuw tarievenmodel moeten komen dat past bij de nieuwe structuur en 

doelstellingen. 
- Er moeten nieuwe verdienmodellen komen voor de KNWU en de verenigingen. 
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Thorwald en Jak zullen de bespreking en dit verslag op de agenda van de volgende vergadering van het 
hoofdbestuur zetten. Het lijkt wenselijk om voor het vervolgtraject een werkgroep in het leven te 
roepen met een representatieve vertegenwoordiging van stakeholders. Het nodige voorwerk, onder 
andere de mogelijk financiële impact, zal door de directie en het hoofdbestuur kunnen worden 
opgepakt. 

In de kantlijn van bovenstaande kwamen veel andere zaken naar voren. Deze zullen worden 
meegenomen in het vervolg van dit traject, dan wel apart worden opgepakt c.q. beantwoord. 

- De brief over het functieprofiel is uitvoerig besproken; waar komt de brief vandaan, hoe is die 
tot stand gekomen en op welke manier heeft het bestuur die bekeken. Alle onduidelijkheid is 
nu van tafel en de brief zou door het hoofdbestuur bekrachtigd kunnen worden. Het 
hoofdbestuur vindt dat er eerst eenheid over toekenning vergoedingen moet worden 
besproken. Goed om de brief op voorhand nog in te brengen in het voorzittersoverleg. 

- Verenigingen zouden moeten worden beschermd tegen teams. Er lijkt een wildgroei van dit 
soort initiatieven te zijn, die alleen maar komen halen en niets komen brengen. Dit holt 
verenigingen uit. 

- Zou het mogelijk zijn om wedstrijden onder auspiciën van de KNWU altijd via een vereniging 
te laten lopen? Verenigingen zouden zelf minimaal 1 wedstrijd moeten organiseren. 

- Het lijkt vaker voor te komen dat organisatoren van wedstrijden zich scharen onder 1 stichting 
en derhalve maar 1x aansluitkosten afdragen. 

- Besluiten van commissies graag eerst langs uniebureau c.q. bestuur alvorens deze het land in 
worden gestuurd. 

- Leden zonder vereniging zouden meer kunnen betalen om zich aan te sluiten. 
Basislidmaatschap via club zou goedkoper moeten zijn dan basislidmaatschap individueel. 

- Is de stichting Topcompetitie aangesloten bij de KNWU? En de stichting Clubcompetitie? 
- Wanneer er geen STDC is zouden districten daar ook geen geld voor moeten krijgen. 
- Organisatoren die hun aansluitkosten niet betaald hebben zouden geen plek moeten krijgen 

op de kalender in een nieuw jaar. 

 

 

 

DK Elite KNWU district Noord                                                                               Foto: Rudi Ottens 
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                                                                                                         Bijlage 2 
 

 
             Werkgroep Structuur 

 
Visie op structuur KNWU        27 mei 2020 
 
 
Aanleiding 
Districten en afdelingen hebben aangegeven zich zorgen te maken over een aantal ontwikkelingen in 
en rondom de wielersport en vragen zich af of de huidige organisatiestructuur nog de juiste is om 
toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. 
 
De huidige structuur is opgezet vanuit de gedachte van decentralisatie (Bottom up). De verenigingen 
zijn de basis van de KNWU. Regionaal zijn er de districten en afdelingen. Binnen de districten zijn ook 
de consuls, STDC’s (sporttechnisch districtscoördinator) en soms een verenigingscoördinator 
aanwezig.  
 
Toch horen de leden van de districts- en afdelingsbesturen vaak laat wat er speelt. Er zijn ook enkele 
districten waar op vergaderingen minder dan de helft van het aantal verenigen/stichtingen aanwezig 
is. Voorts zijn er districten en afdelingen waar het of lastig of onmogelijk is om vacatures in het 
bestuur te vervullen. Bij een minder goed functionerend districtsbestuur wordt geconstateerd dat de 
consul veelal in dat gat springt. De ervaring is ook dat verenigingen, stichtingen en andere 
stakeholders veelal buiten de districten en afdelingen om gaan en rechtstreeks schakelen met leden 
van de sporttakcommissies en/of uniebureau. 
Het besturingssysteem hapert bovendien of werkt niet meer, omdat de communicatielijnen door 
email, websites en ‘social-media’ enorm verkort zijn. Het proces om via hiërarchische weg te 
communiceren lijkt daarmee achterhaald. Er is meer en meer sprake van “tijdsdruk” en een roep om 
informatiesnelheid. 
 
Gedachte die bij districten (en verenigingen) leeft is dat aangezien de zes sporttakcommissies vallen 
onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur, het hoofdbestuur ook exact weet wat er is 
besproken/geregeld.                         Dat blijkt niet het geval te zijn. Het hoofdbestuur bemoeit zich over 
het algemeen niet (direct) met de sporttakcommissies. 
 
Het idee om de KNWU van onderaf vorm te geven is goed, maar in praktijk blijkt het niet ideaal te 
werken. Dat kan allerlei redenen hebben. Bijvoorbeeld:  
Onduidelijke bevoegdheidsverdeling, geen controle, niet ideale verenigingsstructuur. 
 
Vertrekpunt commissie 
Gelet op de geconstateerde knelpunten hebben we onderzocht: 
1. Werkt de keuze van decentralisatie? Vanuit alle stakeholders bekeken: verenigingen, districts-
/afdelingsbesturen, KNWU-uniebureau, hoofdbestuur, renners?   
2) Als het niet goed werkt: wat kan er verbeterd worden? 
3) Is het daarvoor nodig om structuur te veranderen? 
Daarna discussie over: 

- Communicatielijnen 
- Transparantie 
- Controlemechanismen  
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De uitkomst: 
–  zorgen dat het functioneren van de huidige structuur verbetert. Zoeken waar het probleem zit. 
Waar loopt het mis? of 
–  minder decentraal, meer centraal regelen waarvoor een ander besturingsmodel gezocht moet 
worden 
 
In de werkgroep zijn beide organisatiestructuren uitvoerig besproken.  
De werkgroep is er zich van bewust, dat geen succes kan worden bereikt om de omgeving voor wat 
betreft communicatie, besturing, aansturing min of meer te dwingen te gaan werken zoals dat ruim 
tien jaar geleden is besloten en is vastgelegd in reglementen, werkafspraken en beleidsdocumenten. 
Dat betekent, dat als wij in de voorbije jaren niet in staat zijn geweest om overeenkomstig deze 
reglementen, werkafspraken en beleidsdocumenten te handelen het niet is voor te stellen dat het ons 
zonder handhaving nu wel gaat lukken. Nagenoeg iedereen heeft in- en extern een andere weg 
gevonden om zijn of haar invloed aan te wenden c.q. zijn of haar diensten en kwaliteiten beschikbaar 
te stellen.  
Vanuit deze conclusie is de werkgroep op zoek gegaan naar een meer centraal besturingsmodel, 
waarmee in onze relevante omgeving wordt gewerkt en die beter aansluit bij de werkwijze, die al 
werkende weg min of meer bij de KNWU is ontstaan. 
 
Algemeen 
Bij het meer centraal regelen vindt de werkgroep het “Raad van Toezicht model” goed passen bij de 
KNWU. De rollen van congres, hoofdbestuur en directeur zijn dan gewijzigd naar ledenraad, raad van 
toezicht en directeur-bestuurder. Dat is niet alleen een naamsverandering. Er is ook sprake van een 
wijziging van bevoegdheden. In het oog springt de directeur-bestuurder. Deze functie is de spil in het 
web en krijgt meer bevoegdheden. De raad van toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder. 
De raad van toezicht is vergelijkbaar met het huidige hoofdbestuur maar zal nog meer op de 
achtergrond opereren. De directeur-bestuurder staat op de voorgrond. De ledenraad is het hoogste 
orgaan van de KNWU, de raad van toezicht legt verantwoording af aan de ledenraad. In dit 
organisatiemodel is ook plaats voor sporttakcommissies en de commissie Jury en Reglementen. Deze 
commissies krijgen in hoofdzaak een adviserende rol. In hoofdzaak, ze kunnen ook via een mandaat 
van de directeur-bestuurder uitvoerende en coördinerende taken krijgen.  
 
Bevoegdheidsverdeling/samenstelling/benoeming 
 
Ledenraad 
De KNWU heeft nu te maken met een lage participatie van de leden. Bovendien toont men zich vaak 
ontevreden over de representativiteit en zie je ontevredenheid over de trage besluitvorming in de 
huidige getrapte structuur. Bij het “Raad van Toezicht model” hoort een ledenraad. 
De ledenraad is het hoogste orgaan van de KNWU. Het is een democratisch gekozen orgaan en zorgt 
voor legitimiteit en draagvlak. Dat draagvlak is nodig om een beleid effectief te kunnen uitvoeren. 
(Meerjaren-)begrotingen, activiteitenplanen, beleidsplannen worden door de ledenraad vastgesteld. 
Achteraf wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in een 
jaarverslag en de jaarrekening. Beide stukken worden ook door de ledenraad vastgesteld. Kortom de 
ledenraad stelt de hoofdlijnen voor de KNWU vast en wordt gevoed door de directeur-bestuurder. De 
raad van toezicht houdt toezicht op het werk van de directeur-bestuurder en rapporteert aan de 
ledenraad. 
Bij de ledenraad horen een aantal standaardcommissies, te weten: Disciplinaire commissie, Financiële 
commissie en de commissie van Beroep. In de ledenraad zitten in elk geval vertegenwoordigers van de 
VVBW (beroepswielrenners) en VOW (organisatoren). 
   
De ledenraad benoemt zijn eigen leden. Hij wijst uit zijn midden een (tijdelijke) selectiecommissie aan. 
Uit iedere regio komt een vijftal leden. De KNWU kent vier regio’s, te weten Regio Noord, Regio West, 
Regio Oost-Midden en Regio Zuid (zie bijlage).  
Bij de selectie van kandidaten wordt ook rekening gehouden met kennis, ervaring en betrokkenheid 
bij één van de vijf disciplines bij de KNWU (weg, baan, off-road, BMX en Para). Leden/licentiehouders 
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en de verenigingen die zijn aangesloten bij de KNWU dragen kandidaten voor de ledenraad voor aan 
(de selectiecommissie) van de ledenraad. Bij de voordracht wordt een verklaring van instemming 
gevoegd van de kandidaat. Komen er onvoldoende kandidaten uit de regio’s dan werft de directeur-
bestuurder kandidaten door middel van een landelijke advertentie. Zijn er daarna nog vacatures, dan 
kan de directeur-bestuurder actief kandidaten werven. Hij draagt de kandidaten voor aan (de 
selectiecommissie) van de ledenraad. De ledenraad vergadert minimaal tweemaal per jaar. Uiteraard 
komt er een rooster van aftreden. De voorkeur is half om half, met het oog op de continuïteit. 
 
Ledenpanel 
Er kan een groep mensen verzameld worden, die willen meedenken over het beleid. Er moet wel 
sprake zijn van een evenwichtige verdeling. (fietsniveau,  
woonplaats, expertise, leeftijd). Degenen die in het panel worden opgenomen worden benaderd met 
enquêtes en vragenlijsten over allerlei beleidszaken de sport betreffende en met de 
achtergrondinformatie kunnen ze ook gericht worden benaderd over zaken waar ze het meeste 
belang bij hebben. Zo een ledenpanel is een advies gevend “orgaan”. Een dergelijk panel is een directe 
lijn met het uniebureau en is een laagdrempelige manier om aan adviezen te komen. Er zijn bureaus in 
den lande die ervaring hebben met het opzetten en begeleiden van een ledenpanel. 
 
Raad van toezicht 
De raad van toezicht houdt toezicht op het feitelijk functioneren van de directeur-bestuurder. Deze 
raad kan uit maximaal vijf personen bestaan. Ze kunnen onderling de taken verdelen. De raad van 
toezicht bewaakt het bestuurlijk functioneren van de gehele organisatie en adviseert de directeur-
bestuurder. De raad bewaakt bestuurlijke en bedrijfsprocessen en toetst besluiten aan de hoofdlijnen 
van de ledenraad. De leden (een vijftal)  
worden benoemd door de ledenraad. Bij de benoeming wordt uiteraard gekeken naar aantoonbare 
affiniteit met de wielersport en naar deskundigheid 
op het gebied van bestuur en (sport)management, marketing, financiën en communicatie. 
 
Directeur-bestuurder 
De directeur-bestuurder zorgt voor de uitvoering van het beleid, gaat over de dagelijkse gang van 
zaken en is de spil in het web. De belangrijkste functie van de KNWU. Hij geeft leiding aan het 
uniebureau en is de directeur van de wielersport.  
Het uniebureau kent in hoofdzaak vier functies, te weten: wedstrijd-, sporttechnisch, 
verenigingscoördinatie en facilitair. De leidinggevenden van deze functies op het uniebureau vormen 
onder leiding van de directeur-bestuurder het managementteam. De directeur-bestuurder 
vertegenwoordigt de KNWU, zowel nationaal als internationaal en heeft protocollaire taken.  Hij legt 
verantwoording af aan de raad van toezicht. Hij wordt benoemd door de ledenraad. De functie van 
directeur-bestuurder is belangrijk. Dit zal in de profielschets tot uitdrukking worden gebracht. Uit een 
oogpunt van transparantie, zorgvuldigheid en verantwoording zal in een protocol de beleidscyclus c.q. 
de besluitvormingsprocedure worden beschreven en vastgelegd. Met andere woorden het proces van 
ideevorming, naar agendering, besluitvorming en uitvoering tot en met het afleggen van 
verantwoording, evaluatie en controle. In het protocol wordt dan ook zichtbaar de rol van de 
ledenraad en de raad van toezicht. 
 
Uniebureau 
Het KNWU-uniebureau functioneert onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. Hij 
geeft daar leiding aan. Leden, licentiehouders e.d. kunnen een beroep doen op de medewerkers van 
het uniebureau voor advies en informatie. Het uniebureau verricht voorts een groot aantal activiteiten 
voor de wielersport. 
De functies op het uniebureau (wedstrijd-, sporttechnisch en verenigingscoördinatie) hebben 
steunpunten in iedere regio en staan onder leiding van de betreffende functionaris op het uniebureau. 
Het is mogelijk, dat  
per regio er meerdere functionarissen worden aangewezen voor de wedstrijd technische/ consul 
werkzaamheden. Uitgangspunt is dat het vrijwilligersfuncties zijn.   
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Voor de sporttechnische functie per regio geldt ook dat het meerdere personen kan betreffen. Ze 
staan onder leiding van de desbetreffende functionaris van het uniebureau en zijn verbonden aan het 
Regionaal Trainingscentrum. 
Iedere regio krijgt ook een verenigingscoördinator die de verenigingen in het regiogebied ondersteunt 
en adviseert. Zijn leidinggevende werkt ook op het uniebureau. 
De vierde functie op het unie bureau is facilitair, bijvoorbeeld juridische zaken, HR, administratie, 
commercieel en communicatie e.d. 
 
Communicatie is altijd te weinig en nooit te veel. Communiceren over de ontwikkelingen in de sport, 
op het uniebureau, over lopende projecten, over het werk van commissies en werkgroepen en over de 
toegevoegde waarde van het lidmaatschap/het licentiehouderschap van de KNWU is erg belangrijk.  
 
Want, leden die meer op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de  
KNWU voelen zich meer betrokken en zijn dan meer bereid om zich in te zetten als vrijwilliger. 
Communicatie en meer inzicht in de voordelen van het lidmaatschap kan ook leden aantrekken. 
Medewerkers van de KNWU worden benoemd door de directeur-bestuurder. 
 
Commissies/werkgroepen 
De KNWU wil als iedere (sport)organisatie graag vrijwilligers betrekken bij de werkzaamheden. In feite 
gaat het dan om een samenwerking tussen professionele medewerkers en vrijwilligers. Het is lastig 
om vrijwilligers te vinden voor vaak wel interessante werkzaamheden. Dit kan makkelijker worden 
wanneer er data over leden en licentiehouders wordt verzameld, net zoals NOC NSF dat doet. De 
KNWU heeft als sportbond wel het voordeel om vrijwilligers direct bij de wielersport en 
wielersportwedstrijden te betrekken en daarvan te laten genieten. De unie kan dat faciliteren. 
 
Een drietal commissies horen bij de ledenraad. Dit zijn de Disciplinaire commissie, Financiële 
commissie en de commissie van Beroep.  
Daarnaast kent de KNWU een aantal sporttakcommissies (wegsport, baansport, off-road, BMX en 
Para) en de commissie Jury en Reglementen. Deze commissies richten zich in eerste instantie op de 
advisering over beleidstaken van de directeur-bestuurder. Beleid dat breed opgezet dient te worden 
en met een breed draagvlak.  Tevens kan met mandaat van de directeur- 
bestuurder uitvoerende en coördinerende taken aan deze commissies worden opgedragen. 
Voorbeelden zijn: nationale kalenders, organiseren/coördineren 
van nationale wedstrijden, (sport gerelateerde) reglementen, juryaangelegenheden e.d.  
 
De sporttakcommissies zijn zoals gezegd beleid adviserend vanuit de voeling met de sporttak. Tot nu 
toe was het lastig om goed zicht te krijgen op wat er zich achter de schermen afspeelde en ontbrak de 
capaciteit om dit goed tot zijn recht te laten komen. Bovendien zijn de contacten met het 
hoofdbestuur, de districten en de verenigingen beperkt. De sporttakcommissie BMX is een positief 
voorbeeld door de vertegenwoordiging van de afdelingen in de commissie en het actieve optreden in 
het landelijk overleg. 
 
Een meer centrale opstelling van beleidsplannen en uitvoering ervan, waarbij de sporttakcommissie 
inhoudelijk en actief wordt betrokken. Dat betekent ook betere contacten met de leden c.q. 
verenigingen en met het KNWUkader. Dit alles met een democratische inbreng in de besluitvorming.  
Dit betekent, dat in een landelijk overleg de sporttakcommissies ook een nadrukkelijke rol moeten 
krijgen. Het initiatief daarvoor moet ook uit de sporttakcommissie komen.  
Dit zou in de structuur ingebed moeten worden. Het wordt dan een uitwisselingsevenement van 
kennis en ervaring en het toetsen van plannen. Het creëren van draagvlak is daarbij essentieel. Tevens 
zal er ruimte moeten zijn voor het bespreken van onderwerpen. 
 
De sporttakcommissies dragen geen verantwoordelijkheid voor het topsportbeleid. Topsport is 
geprofessionaliseerd en wordt geborgd op het uniebureau door middel van bondscoaches en 
topsportcoördinatie en ondersteunend personeel. Een koppeling tussen de sporttakcommissie en de 
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topsport vinden wij wenselijk voor het stimuleren van een goede aansluiting met de breedtesport en 
doorgroei naar toekomstig talent (talent programma’s/talent scouting). 
 
De leden van de sporttakcommissies en de commissie Jury en Reglementen worden benoemd door de 
directeur-bestuurder. De commissies kunnen hier zelf voordrachten voor doen waarbij zij zoveel 
mogelijk rekenschap houden met een vertegenwoordiging vanuit de 4 regio’s. Om het positief 
genoemde voorbeeld bij nu de (Sporttak)commissie te creëren.  
Voorzitter is een lid van het managementteam van het Uniebureau, bij voorkeur iemand in wiens 
takenpakket de commissie voorkomt. Het secretariaat wordt door de commissie zelf geregeld. 
Tenslotte kan de directeur-bestuurder werkgroepen instellen, die altijd een tijdelijk karakter dragen. 
Voorbeelden zijn de werkgroep structuur en de werkgroep tarieven.   
 
Tenslotte 
In één van de laatste vergaderingen van de werkgroep werd de vraag gesteld: “Moeten we voor het 
Congres ook niet een plan B hebben?” Daarop werd het volgende antwoord gegeven: “Plan B is 
doorgaan in de huidige structuur, die niet goed meer werkt!” Dit werd als een feitelijke constatering 
aangemerkt en  
verklaart en maakt duidelijk waarom dit concept voor ruim 80 % bestaat uit een beschrijving van een 
ander besturingsmodel, te weten het “Raad van Toezicht model”. Het is waar en ook de bedoeling, dat 
in dit model de beleidsvoorbereiding en -uitvoering meer gecentraliseerd wordt. Maar, met de 
ledenraad wordt de hoogste macht bij de leden gelegd: “ decentraal”  en democratischer dan ooit. De 
afstand tussen de centrale organisatie en haar achterban wordt daarmee juist kleiner. 
 
27 mei 2020. hs/ 

 
 

 

 

 

Project: De Koers Groningen                                                                                        Foto: Niels Holthof 
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                                                                                                                                 Bijlage 3 

Samenvatting aandacht- en verbeterpunten naar aanleiding van                                    

de consultatierondes 

Cie Offroad (Mountainbike, Cyclocross, strandrace) (OR, 19/05/2020) 
Afvaardiging bestuur KNWU district Zuid-West (ZW, 16/07/2020) 
Afvaardiging bestuur BMX Noord-Oost, Zuid en West (BMX, 25/08/2020) 
Hoofdbestuur (HB, 01/09/2020) 
Districtsvoorzitters (DV, 10/09/2020) 
Uniebureau medewerkers (1) (UM, 10/11/2020) 
Uniebureau medewerkers (2) (UM, 01/12/2020) 
KNWU leden online inloopavond (1) (LO, 11/05/2021) 
KNWU leden online inloopavond (2) (LO, 19/05/2021) 
 

- De sporttakcommissie offroad (OR)heeft met name vragen over het behouden van de 
aansluiting met de UCI. Dit is een groot zorgpunt wat in de voorstellen nog niet naar voren 
komen. (OR) 
 

- Aandacht voor de keurig en veiligheid van mountainbike en Cyclocross parcoursen is ook 
belangrijk. Die verantwoording ligt momenteel bij consul, maar die staat daar verder vanaf en 
delegeert dit. Er wordt doorgaans bij aanvang wedstrijd door de juryvoorzitter gecontroleerd. 
De functie van parcours controle zal binnen een regio toegewezen moeten worden in de 
nieuwe structuur. (OR) 
 

- Het is ook belangrijk dat de ledenraad een evenwichtige verdeling vanuit de sporttakken krijgt 
(OR). 
 

 
- KNWU district Zuid-West (ZW) doet het voorstel de voorgestelde regio indeling over te 

nemen en in 2021 in Nederland Regiokampioenschappen te organiseren. Pas de Jaarlijkse 
besluiten hierop aan v.w.b. selectie voor het NK 2021. De huidige districtsbesturen moeten in 
overleg met verenigingen en stichtingen dit kunnen realiseren, zoals dat in de Regio Zuid 
(district kampioenschappen samen) nu al plaats vind. (ZW) 

 
- Directe aansturing van steunpunten uit uniebureau wordt omarmd. (ZW) 

 
- Aanstelling hoofdconsul op uniebureau verantwoordelijk voor wedstrijd-kalender en 

organisatie van regioconsul geeft kwaliteitsimpuls. (ZW) 
 

- Voorstel commissie samen te stellen voor functieomschrijving van directeur bestuurder (die 
uniebureau moet leiden als bedrijf). (ZW) 

 
- Voorstel om het benoemingsmoment van de directeur-bestuurder op hetzelfde moment te 

laten plaatsvinden als de omvorming van het hoofdbestuur tot een Raad van Toezicht. (ZW) 
 

- Voorstel ledenpanel in 2021 ledenpanel in te stellen, die in tweede helft digitaal actief gaat 
worden en landelijke bijeenkomsten kan gaan vervangen. (ZW) 
 

- Sporttakcommissies kunnen al concreet onder een van huidige directeuren gaan vallen. bij 
vertrek van een lid uit één der sporttakcommissie gekeken gaat worden vanuit welke regio er 
vertegenwoordiging aanwezig zijn in de betreffende commissie en de regio’s. (ZW) 
 

- Voorstel huidige districtsbesturen minimaal in 2021 actief te laten zijn om de transitie te 
ondersteunen, voorzittersoverleg kan de voortgang bewaken. (ZW) 
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- Kwalitatieve versterking van het uniebureau om ondersteuningen te bieden in aan 
steunpunten in de regio’s, dan kunnen district -en afdelingsbesturen worden opgeheven. (ZW) 
 
 

- De KNWU afdelingen BMX (BMX)Vragen hoe de vertegenwoordiging in de ledenraad geregeld 
wordt. Goed om het “soms moeten knokken van drie BMX afdelingen tegen acht districten” 
weg te nemen. (BMX) 

 
- Raad van Toezicht opgenomen in de hiërarchische structuur, deze rol klopt niet met de taken 

en verantwoordelijkheden die ze krijgen. (BMX) 
 

- Een indeling met vier regio’s is voor de BMX ingrijpend omdat binnen de huidige 
afdelingsgrenzen alle wedstrijden mee tellen voor het afdelingskampioenschap in de 
verschillende categorieën. Van de huidige drie gebieden(afdelingen) naar vier gebieden 
(Regio’s), heeft voor veel verenigingen en wedstrijdrenners invloed v.w.b. de huidige 
wedstrijdcompetitie. (BMX) 

 
- Ook in nieuwe regio-indeling blijft Noord een groot gebied waarin deelgenomen moet worden 

aan afdelingswedstrijden. Veel renners zouden graag van die verplichtingen af willen om zelf 
te kunnen bepalen waar ze aan wedstrijden deel kunnen nemen. (BMX) 
 

- Het is goed om dichterbij steunpunten te hebben voor de verenigingen (wedstrijd technisch, 
sport technisch en verenigingsondersteuning), maar is het voldoende voor meer aandacht en 
samenwerking? (BMX) 

-  
Van drie afdelingen naar vier regio’s wordt het wedstrijdgebied wel kleiner door, het blijft een 
groot gebied waardoor je t.o.v. van nu dan wel de steunpilaren dichter bij je in de buurt krijgt 
maar daar moeten wel vrijwilligers voor te vinden zijn. (BMX) 

 
- De vraag hoe geven we renners de ruimte en hoe houden we verenigingen in de lucht dat is 

een belangrijk vraagstuk waar we als BMX antwoord op moeten vinden zeker in het kader van 
de voorgestane regio indeling. (BMX) 

 
 

- Het Hoofdbestuur (HB) vraagt aandacht voor een gedegen tijdsproces is van groot belang om 
richting te behouden op waar je naar toe wil. Van belang is ook de rolvastheid van de 
verantwoordelijkheden die je in een tijdpad moet wegzetten (HB) 

 
- Een directeur-bestuurder nadrukkelijk vrijheid van handelen moet houden om inhoud te 

kunnen geven aan de gewenste versterking van centrale regiefunctie. Het toezicht betekend 
niet dat hij onder curatele wordt gesteld. (HB) 

 
 

- De KNWU Districten (DV) bepleiten een uniforme aansturing vanuit het Uniebureau d.m.v. 
een soort hoofdconsul. Bijzondere aandacht moet er zijn voor de (reis)kosten. Vaststelling van 
een uniforme vergoeding voor reiskosten wordt bepleit. (DV) 
 

- Specifiek wordt aandacht gevraagd voor de kosten die vereniging moeten maken in het 
bijdragen aan deelname van een renner dan wel renners aan nu districtsploegen en straks 
regioploeg. Er zijn verenigingen die dit onvoldoende kunnen dragen. Projectmatige 
ondersteuning vanuit de 
 

- KNWU is gewenst, bijvoorbeeld middels een centrale activiteitenpot. (DV) 
 

- De ondersteunede rol van nu Consul en STDC in het huidige district is hierbij heel belangrijk 
voor het ontzorgen van verenigen, die moet in de regio blijven bestaan. Een paar keer kan per 
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jaar gestructureerd overleg kan daarin behulpzaam zijn. De kosten hiervoor komen nu uit het 
districtsbudget en zullen anders gefinancierd moeten gaan worden. (DV) 
 

- Afspreken van een transitieperiode in de overgang van de opheffing van districten en 
districtsbesturen naar die van steunpunten en directe en uniforme aansturing vanuit het 
uniebureau, proces KNWU 2.0 brengt zorgen mee. (DV) 
 

- Voor extra financiële middelen dient er op landelijk niveau naast de reguliere toelage een 
activiteitenbudget beschikbaar te komen voor consuls om “hun jury korps” taak gericht te 
kunnen toerusten in materiaal en opleiding. (DV) 
 

- Voor de menselijke contacten, die voor een deel de lol in het werk vergroten dient te worden 
zorg gedragen dat de voor de regio gekozen leden in de ledenraad vanuit de verschillende 
disciplines die ze vertegenwoordigen elkaar in persoon minimaal 1 of 2 maal per jaar 
ontmoeten. (DV) 
 

- Aandacht voor de jeugd moet gewaarborgd worden in de bestaande sporttakcommissies dan 
wel afzonderlijk worden georganiseerd. Op een zodanige wijze dat besluitvorming ook leidt tot 
uitvoering. (DV) 
 

 
- De Uniebureau medewerkers 1e consultatie(UM1) missen de recreatieve fietser nog in het 

stuk, is het een bewuste keuze of komt er ook meer aandacht voor de breedtesport? De 
centrale vraag die gesteld moet worden; wat verstaan we onder wedstrijdsport? (UM1) 
 

- Wat betreft de indeling op categorieën zoals jeugd/vrouwen is het goed om in alle disciplines 
te bekijken hoe dit vertegenwoordigd is. Niet door aparte groepen op te stellen maar 
horizontaal in de sporttakken dit te bespreken. (UM1) 
 

- Erkenning dat er behoefte is aan een betere en evenredigere vertegenwoordiging in het 
congres/ledenraad. (UM1) 

 
- De vraag of medewerkers van het uniebureau voorzitter zouden moeten zijn van de 

sporttakcommissies. Feitelijk krijgen zij dan een belangrijkere functie dan zou horen, de KNWU 
blijft een vrijwilligersorganisaties. Het is een verlengstuk van de ledenraad, dus door dit 
flexibel te maken een rooster van aan -en aftreden te maken hoeft dit niet door een 
medewerker van het uniebureau te worden voorgezeten. (UM1) 
 

- Het moet niet onderschat worden hoe gemakkelijk het zou zijn om extra plekken/functies op 
het uniebureau te creëren, daar moet ook (financiële) ruimte voor zijn. Zijn deze plannen met 
de huidige bezetting realistisch? (UM1) 

 
- In het nieuwe model zou een managers laag tussen de directeur-bestuurder en de 

verschillende teams kunnen helpen. Dan hebben de teams een aanspreekpunt voordat ze 
meteen naar de ‘bovenste laag’ moeten en hebben medewerkers draagvlak naar boven toe.  
Deze leidinggevenden vormen dan managent team en worden aangestuurd door directeur-
bestuurder, die zijn op dit moment ook nog veel bezig met de inhoud en praktische zaken. 
(UM1) 

 
- Wat betreft de invoering van een ledenpanel wordt geopperd geen vast panel op te stellen, 

maar dit per onderwerp te laten verschillen. Hierdoor krijg je ook sneller en makkelijker 
bereidheid om mee te doen. (UM1) 
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- De uniebureau medewerkers erkennen lastigheden in de aansluiting van de districten. Door de 
steeds sneller wordende dynamiek moet snel worden geschakeld en worden district- en 
afdelingsbestuurders soms al buitenspel gezet. (UM1) 
 

- Meer aandacht voor verenigingsondersteuners. (UM1) 
 

- Wij leveren als afd. sport onderstaand een concept structuur aan hoe wij als uniebureau de 
steunpunten zouden kunnen ondersteunen. (UM1) 
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- De Uniebureau medewerkers 2e consultatie(UM2) Er is erkenning voor de constatering dat de 

‘brug’ tussen het hoofdbestuur en het uniebureau vrij groot is. Deze indirecte besluitvorming 

met de directie als tussenpersoon komt de slagkracht op sommige momenten niet ten goede. 

(UM2) 

 

- De integratie van de sportieve/recreatieve fietser mist nog. Er wordt in de Visie op de nieuwe 

structuur veel gefocust op wedstrijd- en topsport, maar op het uniebureau worden nu al 

stappen gemaakt met diverse producten vertaald naar lokaal niveau m.b.t. het betrekken van 

de recreatieve fietser. Voorstel de aandacht hiervoor als taak voor de STC’s opnemen. (UM2) 

 

- Het werken op ‘verschillende eilanden’ wordt door de medewerkers van het uniebureau als 

een valkuil genoemd. Bijvoorbeeld bij de sporttechnische districtscoördinator (STDC) kan dit 

een issue worden. In de regio’s en tussen de districten en afdelingen kan dit ook spelen, zoals 

nu ook al soms het geval is. (UM2) 

- Door in de nieuwe regio-indeling, die langs provincie grenzen loopt met meerdere 

trainingspunten in de regio per provincie te werken ontstaat de mogelijkheid op provinciaal 

niveau subsidies aan te vragen. (UM2) 

 

- De vraag wordt gesteld of het haalbaar is de taken van de directeur-bestuurder te vervatten in 

één persoon, dit moet niet worden onderschat. (UM2) 

 

- Voor het doorvoeren van veranderingen moet ook worden gekeken naar de financiële 

component. Er is sprake van teruglopende inkomsten en minder licentiehouders. Als 

veranderingen worden doorgevoerd lijken er meer activiteiten op het uniebureau plaats te 

gaan vinden, daar dient dan mogelijk extra geld voor beschikbaar te worden gesteld wat dan 

niet ten goede kan komen aan de (top)sport. (UM2) 

 

- De medewerkers van het uniebureau zien een toegevoegde waarde in het instellen van 

verenigingsondersteuners. Valkuil hierbij is dat deze te veel praktische zaken gaat doen, hij of 

zij moet meer te werk gaan als een adviseur, een aanjager, die helpt de zelfredzaamheid van 

de vereniging(bestuurders) te vergroten. (UM2) 

 

- Wat betreft interne veranderingen op het uniebureau geven de medewerkers van het 

uniebureau aan dat met de reorganisatie het afgelopen jaar een flinke verandering is 

doorgemaakt. Nu gaat het de goede richting op en is het zaak de ingeslagen weg voort te 

zetten in plaats van weer een grote koersverandering te maken. Het is belangrijk de interne 

structuur op het uniebureau nu een kans te geven. (UM2) 

 

- Het managementteam is een aantal jaar geleden opgeheven. Er wordt nu een zogenaamd 

‘aanvoerdersoverleg’ gehouden, maar het blijft belangrijk dat je als werknemers ook goed 

weet wat er allemaal speelt. (UM2) 

- Vanuit de  KNWU leden 1e online inloopavond (LO1) wordt opgemerkt dat een directe lijn 

tussen de afdeling wedstrijdsport en afdeling topsport ontbreekt. Voor een betere 

communicatie is een directe lijn wel wenselijk. (DI1). 

 

- Er wordt aandacht gevraagd voor het gepresenteerde organigram wat een complex 

besturingsmodel laat zien. Het organigram simpeler maakt dat de leden er meer gevoel bij 

krijgen, vergroot het vertrouwen en creëert meer draagvlak. Belangrijk is de waarde van 

vrijwilligers te benadrukken. (LO1) 
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- V.w.b. de samenwerkingen in de gebiedsregio’s dient er aandacht zijn dat de organisatie van 

bepaalde onderdelen per discipline sterk kunnen verschillen. De kans op uitwisselbaarheid 

over de disciplines is niet overal even groot. (LO1)  

 

- Voor de invulling van de posities van de ledenraad moet worden opgepast dat niet enkel 

wedstrijdsporters gekozen worden (Er zijn verenigingen met veel leden/stemmers). Ook voor 

de kleinere geledingen (zoals de discipline BMX) dienen vertegenwoordigd te zijn. (LO1) 

 

- Aandacht wordt gevraagd voor het inrichten van de vier gebiedsregio’s die mogelijk meer 

werk met zich mee gaan brengen. Daarnaast zijn er vragen over de mogelijkheden voor 

samenwerkingen met verenigingen in andere gebiedsregio’s en de overgang 

districtskampioenschappen. (LO1) 

 

- Voor het functieprofiel van ledenraadsleden is het van belang gelijk andere functies waar 

vrijwilligers binnen de organisatie actief zijn dat men op voldoende niveau bestuurlijk 

onderlegd is. Het kennen van de wegen in o.a. het politieke is daarbij van toegevoegde 

waarde. Daarmee kan de KNWU zowel nationaal als internationaal zich beter presenteren. 

(LO1) 

 

- Er zijn zorgen dat door het verdwijnen en verschuiven van posities bij met name 

districtsbesturen en mogelijk consuls richting Ledenraad er nog meer krapte ontstaat in het 

aantal (kader)posities van vrijwilligers. (LO1) 
 

 

- Op de  KNWU leden 2e online inloopavond(LO2) wordt de noodzaak van 

verenigingsondersteuning bepleit. Bij de Judobond is dit opgepakt door drie accountmanagers 

in dienst te nemen (1 FTE) met één taak: Het veelal ’s avonds helpen van vrijwilligers 

verenigingen(bestuurders) om meer leden te behouden en te krijgen. Het is een investering 

die meer dan loont om deze functionaris(sen) vanuit het uniebureau in te zetten. (LO2)    

 

- Aandacht wordt gevraagd voor de representatieve taken die in he nieuwe model van het 

hoofdbestuur komen te liggen bij de Directeur-bestuurder. Deze persoon krijgt zo een heel 

uitgebreid takenpakket hetgeen niet onderschat moet worden. (LO2)    

 

- Voorgesteld wordt voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht (en ook de 

ledenraad) een toetsingscommissie in het leven te roepen. Dit waarborgt een onafhankelijk 

proces v.w.b. toetsing van voorgestane competenties. In het transitieproces kan mogelijk 

worden meegenomen de opleiding van mensen voor bepaalde taken omdat de rolvastheid en 

taakvastheid van bestuurder vaak een dingetje blijft. (LO2)    

 

- Voor de ledenraad ook kijken naar de verdeling in gender om een onder- grens voor het aantal 

vrouwen te waarborgen (Judobond 40 %) (LO2)  

 

- Een terugkerend onderwerp ook in de wielersport is de hoge druk bij jeugdige sporters om 

grote wedstrijden te rijden. De KNWU heeft ook een rol om kinderen te beschermen tegen te 

fanatieke ouders. Met in het leven roepen van een gedragscode waaraan consequenties 

worden verbonden kunnen o.a. ouders op hun gedrag worden aangesproken. (LO2)    
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                                                                                                             Bijlage 4 

Notitie: Samenstelling, functioneren ledenraad en ledenraadslid  
 

Inleidend 
Tijdens de eerste rondes consultatie is gebleken dat de verschillende stakeholders binnen de KNWU 

graag wat meer weten/horen over de wijze waarop de werkgroep meent dat de Ledenraad zou 

moeten functioneren en de wijze waarop de ledenraad zou moeten worden samengesteld. We 

hebben dit bij de eerste consulatie rondes uitdrukkelijk nog niet in detail willen uitwerken, omdat dit 

gegeven wat ons betreft niet in beton gegoten was en we juist graag de input van alle stakeholders 

wilden meenemen op dit punt. 

Gebleken is echter dat stakeholders over het algemeen meer ‘richting’ wilden horen om hierover 

beter een mening te kunnen vormen. Ook kwam uit de consultaties naar voren dat bij elke 

‘bloedgroep’ (of het nu gaat om diverse disciplines, de beroepsrenners, de wedstrijdorganisatoren 

enz.) er een beetje angst aanwezig was dat men niet of niet voldoende vertegenwoordigd zou zijn in 

de ledenraad. 

Om bovengenoemde redenen is besloten om, voordat we de volgende ronde consultatie ingaan, te 

weten de zogenaamde ‘inloopavonden’ voor de diverse verenigingen en KNWU leden, we op het punt 

van de ledenraad als werkgroep toch besloten hebben een verder uitgewerkt voorstel  neerleggen. 

Deze notitie is een aanzet daartoe. 
 

Onze algemene visie op de ledenraad  
Hetgeen we tot op heden over de ledenraad met de stakeholders hebben gedeeld is hetgeen we 

hierover in ons ‘visiedocument’ hebben opgenomen. We herhalen dat hier omwille van de 

volledigheid nog even: 

“De ledenraad is het hoogste orgaan van de KNWU. Het is een democratisch gekozen orgaan en zorgt 

voor legitimiteit en draagvlak. Dat draagvlak is nodig om een beleid effectief te kunnen uitvoeren. 

(Meerjaren-)begrotingen, activiteitenplanen, beleidsplannen worden door de ledenraad vastgesteld. 

Achteraf wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in een 

jaarverslag en de jaarrekening. Beide stukken worden ook door de ledenraad vastgesteld. Kortom de 

ledenraad stelt de hoofdlijnen voor de KNWU vast en wordt gevoed door de directeur-bestuurder. De 

raad van toezicht houdt toezicht op het werk van de directeur-bestuurder en rapporteert aan de 

ledenraad. 

Bij de ledenraad horen een aantal standaardcommissies, te weten: Disciplinaire commissie, Financiële 

commissie en de commissie van Beroep. In de ledenraad zitten in elk geval vertegenwoordigers van de 

kunstfietsvereniging, VVBW en VOW. 

De ledenraad benoemt zijn eigen leden. Hij wijst uit zijn midden een (tijdelijke) selectiecommissie aan. 

Uit iedere regio komt een vijftal leden. De KNWU kent vier regio’s, te weten Regio 1, 2, 3 en 4. Bij de 

selectie van kandidaten wordt ook rekening gehouden met kennis, ervaring en betrokkenheid bij één 

van de vijf disciplines bij de KNWU (weg, baan, off-road, BMX en Para). Leden/licentiehouders en de 

verenigingen die zijn aangesloten bij de KNWU dragen kandidaten voor de ledenraad voor aan (de 

selectiecommissie) van de ledenraad. Bij de voordracht wordt een verklaring van instemming gevoegd 

van de kandidaat. Komen er onvoldoende kandidaten uit de regio’s dan werft de directeur-bestuurder 

kandidaten door middel van een landelijke advertentie.   Zijn er daarna nog vacatures, dan kan de 

directeur-bestuurder actief kandidaten werven. Hij draagt de kandidaten voor aan (de 

selectiecommissie) van de ledenraad. De ledenraad vergadert minimaal tweemaal per jaar.” 
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Praktische nadere invulling ledenraad 

Voordat we toekomen aan een verdere uitwerken en praktische invulling van de ledenraad, is het 

goed in gezamenlijkheid nog even de belangrijkste uitgangspunten te benoemen. 

 Doel ledenraad: 

Invoering van de ledenraad is naar onze mening een effectieve manier om de 

representativiteit te verhogen. Als de ledenraad niet te groot wordt en er dus ruimte is voor 

inhoudelijke discussie, dan zal het ook de slagvaardigheid kunnen vergroten. 

 

 Uitgangspunt: 

Om als ledenraad voldoende draagvlak te hebben, moet de samenstelling de organisatie als 

geheel vertegenwoordigen.  

De wens is dat de leden van de ledenraad zowel kennis uit een bepaalde regio meebrengen, als ook 

kennis over één of meer specifieke fietsdiscipline of over specifieke andere zaken. Daarnaast moeten 

de leden er niet alleen in zitten om ‘hun eigen achterban’ te vertegenwoordigen, maar willen we dat 

iedereen het grotere belang van de KNWU als geheel vooropstelt en meedenkt over belangrijke 

beleidsmatige beslissingen waarbij het ook noodzakelijk kan zijn om compromissen te sluiten en over 

het ‘eigen belang’ wordt heen gestapt. Als een persoon in de ledenraad gezag/respect heeft bij de 

‘achterban’ dan kan dit helpen bij het vertrouwen, dat de achterban heeft in de besluitvorming van de 

ledenraad. Alle leden moeten het idee hebben dat ze goed vertegenwoordigd worden binnen het 

hoogste orgaan van de ledenraad. 

Functie profiel ledenraadslid 
Functie profiel/competenties: Ledenraadslid KNWU Zie voor eerste opzet bijlage A.   
 

Juridisch 

Juridisch gezien zijn de volgende artikelen uit het verenigingsrecht van belang: 

 Artikel 2:39 BW 
1. De statuten kunnen bepalen dat de algemene vergadering zal bestaan uit afgevaardigden die door en 

uit de leden worden gekozen. De wijze van verkiezing en het aantal van de afgevaardigden worden door 

de statuten geregeld; elk lid moet middellijk of onmiddellijk aan de verkiezing kunnen deelnemen. 

De leden 4 en 5 van artikel 37 zijn bij de verkiezing van overeenkomstige toepassing. Artikel 38 lid 3 is 

van overeenkomstige toepassing op personen die deel uitmaken van andere organen der vereniging en 

die geen afgevaardigde zijn. 

 

2. De statuten kunnen bepalen dat bepaalde besluiten van de algemene vergadering aan een 

referendum zullen worden onderworpen. De statuten regelen de gevallen waarin, de tijd waarbinnen, en 

de wijze waarop het referendum zal worden gehouden. Hangende de uitslag van het referendum wordt 

de uitvoering van het besluit geschorst. 

 Artikel 2:40 BW 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of 

de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

2. Een eenstemmig besluit van alle leden of afgevaardigden, ook al zijn deze niet in een vergadering 

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de 

algemene vergadering. 

 Artikel 38 lid 3 BW 
“De statuten kunnen bepalen dat personen die deel uitmaken van andere organen der vereniging en die 

geen lid zijn, in de algemene vergadering stemrecht kunnen uitoefenen. Het aantal der door hen 

gezamenlijk uitgebrachte stemmen zal echter niet meer mogen zijn dan de helft van het aantal der door 

de leden uitgebrachte stemmen.” 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2020-09-03#Boek2_Titeldeel2_Artikel37
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2020-09-03#Boek2_Titeldeel2_Artikel38
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 Artikel 37 lid 4 en 5 BW 
4. Is in de statuten bepaald dat een bestuurder in een vergadering uit een bindende voordracht moet 

worden benoemd, dan kan aan die voordracht het bindend karakter worden ontnomen door een met 

ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van die vergadering. In de 

statuten kan worden bepaald dat op deze vergadering ten minste een bepaald aantal stemmen moet 

kunnen worden uitgebracht; dit aantal mag niet hoger worden gesteld dan twee derden van het aantal 

stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht. 

 

5. Indien ingevolge de statuten een bestuurslid door leden of afdelingen buiten een vergadering wordt 

benoemd, dan moet aan de leden gelegenheid worden geboden kandidaten te stellen. De statuten 

kunnen bepalen dat dit recht slechts aan een aantal leden gezamenlijk toekomt, mits hun aantal niet 

hoger wordt gesteld dan een vijfde van het aantal leden dat aan de verkiezing kan deelnemen. De 

statuten kunnen voorts bepalen dat aldus gestelde kandidaten slechts zijn benoemd, indien zij ten 

minste een bepaald aantal stemmen op zich hebben verenigd, mits dit aantal niet groter is dan twee 

derden van het aantal der uitgebrachte stemmen. 

Samenstelling 

Uitgangspunt is dat de ledenraad democratisch door de leden, lid van de KNWU wordt 

gekozen. De belangrijkste vraag die voorligt is of we menen dat er ook plek moet blijven voor 

bepaalde belangengroeperingen in de ledenraad. Als het antwoord hierop ja is, is het 

vervolgens de vraag hoe geef je die dan een plaats in de ledenraad.  

 

Welke belangengroeperingen zijn er waarover we moeten beslissen of die wel of geen plaats 

krijgen binnen een ledenraad?: 

- Belangenorganisatie(s) voor topsporters; 

- Belangenorganisaties(s) voor wedstrijdorganisatoren; 

- Belangenorganisaties(s) voor sponsorgroeperingen; 

- Alle sportdisciplines waaronder: Weg, MTB, veldrijden, BMX, Baan, Kunstfietsen + de 

bijzondere                     . wielerdisciplines. 

Hoewel dit niet het vertrekpunt is, is het wel goed om nog even helder te hebben hoe het Congres 

momenteel is samengesteld aangezien dat is wat men kent en waar iedereen de nieuwe situatie mee 

zal gaan vergelijken.  

 

Huidige situatie Congres = 35 stemgerechtigden congresleden: 

A. Zestien afgevaardigden uit de acht districten in casu 2 per district; 

B. Zes afgevaardigden uit de drie BMX (fietscross) afdelingen; 

C. Eén afgevaardigde uit het kunstfietsen; 

D. Vier leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor topsporters; 

E. Vier leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor sponsorgroeperingen 

F. Vier leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor wedstrijdorganisatoren 

Kijken we naar de KNSB (hetgeen uiteraard ook niet leidend is er zijn ook andere voorbeelden), dan zie 

je dat men daar heeft gekozen voor een ledenraad, in beginsel bestaande uit totaal 27 

afgevaardigden, te weten 24 gewestelijke afgevaardigden en 3 topsportafgevaardigden-atleten.  

 

Bij de KNHS (Hippische Sportfederatie) bestaat de ledenraad uit 24 personen: 

- 11 vertegenwoordigers vanuit de KNHS-regio’s 

- 9 vertegenwoordigers vanuit de sportfora/disciplines (nationale verenigingen, disciplines, recreatie) 

- 3 vertegenwoordigers vanuit platformen (jeugd, hippische ondernemers, wedstrijdorganisatoren) 

- 1 vertegenwoordiger vanuit de Bondsatletencommissie  
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Je moet als overkoepelende sportorganisatie  goed kijken of de belangen van alle leden, disciplines, 

belangenorganisaties goed worden vertegenwoordigd. Dat wil niet meteen zeggen dat al die 

verschillende stakeholders ook daadwerkelijk lid moeten zijn van de ledenraad en daar hun stem 

moeten kunnen uitbrengen. Dit kan ook op een andere manier worden vormgegeven. 

Bij voorkeur dient de ledenraad niet te groot te worden zodat het orgaan flexibel en wendbaar is. Een 

aantal van 20-25 mensen zou voldoende moeten zijn. Indien we vinden dat dit de verhoudingen niet 

geheel ten goede komt, zou je nog kunnen denken aan een bepaalde stemverhouding (zie alinea over 

‘stemrecht’) in plaats van het uitbreiden van de ledenraad. Dan zou je bepaalde leden van de 

ledenraad bijvoorbeeld meerdere stemrechten kunnen geven.                                                                             

We hebben de voor en nadelen van verschillende modellen waaronder het huidige Congres model  

tegen elkaar afgewogen het onder staande voorstel Ledenraad draagt naar onze mening het beste bij  

aan de verbeteringen die we proberen te bewerkstelligen.  

 

Voorstel Ledenraad 

De ledenraad bestaat uit enkel vertegenwoordigers per (gebieds)regio.  

Voor belangengroeperingen op zich is geen plaats. Voor hun kwaliteit, ervaring en kennis van 

discipline(s) willen we mede op hun verzoek een platform inrichten. 

Ervan uit gaande dat je als lid van de ledenraad geen bepaalde ‘bloedgroep’ maar de hele KNWU hebt 

te dienen stellen we een ledenraad voor bestaande uit: 

 

Samenstelling 

5 leden per regio: 20 personen totaal (ongeacht ‘discipline’) 

 Voordelen: 

- Eenvoudig democratisch systeem. 

- Het belang van de KNWU is leidend. Zonder ‘kwaliteitszetels’ (van o.a.  . 

..belangenorganisaties) die alleen eigen belangen behartigen. 

- De ledenraad wordt niet te groot/log. 

 

 Nadelen: 

- bepaalde ‘disciplines’/belangenorganisaties zullen zich waarschijnlijk onvoldoende 

..vertegenwoordigd voelen waardoor er wellicht minder draagvlak is en men ‘andere wegen’ 

..gaat bewandelen. 

 

Om dit te voorkomen c.q. op te lossen, zou je in elk geval de belangenorganisaties 

(beroepswielrenners, organisatoren en sponsoren) een ‘plek’ moeten geven in ons 

‘organigram’. Zij leveren een nuttige bijdrage aan de KNWU ook v.w.b. beleidsinput en dit 

moet behouden blijven. In het voorjaarscongres 2020 is dat verzoek ook gedaan n.a.v. de 

presentatie van het Visie rapport. Voor de vertegenwoordigers van de belangenverenigingen 

waaronder de VOW, VVBW, Sponsoren, e.a. zal een platform ingericht dienen te worden 

waarmee de Directeur-bestuurder een aantal keer per jaar afzonderlijk formeel overleg voert.  

Op deze wijze kunnen zij ook via de directeur-bestuurder de ledenraad adviseren, maar 

hoeven ze geen onderdeel uit te maken van de ledenraad. Dit geldt ook voor bijzondere 

disciplines zoals bijvoorbeeld het kunstrijden, trail, e-bike. Ook deze disciplines krijgen een 

directe ingang bij het Uniebureau. 

Je zou binnen dit voorstel bij het kiezen van de leden per (gebieds)regio nog kunnen opteren voor een 

verdeling per discipline: Wegrijden, veldrijden, BMX, Baan, MTB. Daar is de werkgroep structuur 

echter geen voorstander van. Er zijn immers al sporttakcommissies.  
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Het enkel behartigen van de belangen van één discipline is naar onze mening niet passend binnen de 

ledenraad.  

Zoals al eerder opgemerkt, is het aantal leden van de ledenraad één ding, de vraag hoe de 

stemverhouding is, hangt daar natuurlijk nauw mee samen. 

Stemrecht 

Om het ‘systeem’ zo eenvoudig mogelijk te houden, kan ervoor worden gekozen om elk lid van de 

ledenraad gewoon één stem te geven. De vraag is of dit door alle ‘stakeholders’ al voldoende eerlijk 

wordt gezien. Er zijn natuurlijk regio’s waar men meer leden heeft dan in andere regio’s (en in feite 

het lid van de ledenraad dus meer mensen vertegenwoordigd) en dus zou men kunnen stellen dat een 

regio met meer leden ook meer te zeggen moet hebben. In dat geval zou je dus moeten nadenken 

over een systematiek waarbij elke afgevaardigde uit de regio met een ledenaantal van max X één stem 

mag uitbrengen en waarbij een afgevaardigde uit een regio met een ledenaantal tussen X en Y twee 

stemmen mag uitbrengen. Wij zijn hier geen voorstander van omdat het één en ander weer 

gecompliceerder maakt. Wij stellen een systeem voor waarbij elk lid van de ledenraad dus één stem 

heeft.  

 

Zittingsduur 

Om te voorkomen dat leden door te lang in de ledenraad te blijven zitten minder draagvlak  bij de 

achterban hebben, geven we de voorkeur aan een niet al te lange zittingstermijn van  4 jaar, waarbij 

men dan 1x herkiesbaar is (voor wederom een periode van 4 jaar).  

 

Voorzitter ledenraad 

Er zijn verschillende opties. De meest democratische optie is dat de ledenraad uit haar midden zelf 

een voorzitter kiest. Dat verhoogt het democratische gehalte en voorkomt ‘vermenging’ van 

bevoegdheden. Er kan echter ook voor worden gekozen om de voorzitter van de Raad van Toezicht 

(RvT) als voorzitter van de ledenraad te laten fungeren (dat zie je bijv. ook bij de KNSB). Aangezien de 

ledenraad de RvT zelf gekozen heeft, zou dit ook geen bezwaar moeten opleveren. Het voordeel van 

het kiezen van de voorzitter van de RvT als voorzitter van de ledenraad is dat een ‘professional’ geacht 

kan worden de vergadering goed te laten verlopen. Wij adviseren derhalve om de voorzitter van de 

RvT ook voorzitter van de ledenraad te laten zijn.  

Hoe benoemen? 

Uitgangspunt is dat de leden/verenigingen die zijn aangesloten bij de KNWU per (gebieds) regio 

kandidaten voor de ledenraad voordragen aan de (selectiecommissie van de) ledenraad. Komen er 

onvoldoende kandidaten uit de regio’s dan werft de Directeur-bestuurder kandidaten door middel van 

een landelijke advertentie en uiteindelijk gerichte werving. 

Transitie (overgang naar ander structuur)                                                                                                                                                                         

De vraag is natuurlijk hoe we het ‘verkiezingstraject’ laten verlopen bij de eerste samenstelling van de 

ledenraad. Er is dan nog geen ledenraad om kandidaten aan voor te leggen. Bij gebrek daaraan stellen 

wij voor dat de Directeur bestuurder (en onder hem/haar het Uniebureau) hierin ‘de lead’ neemt en 

als het ware de eerste samenstelling ‘coördineert’. De RvT kan dat namelijk niet doen, want die moet 

worden benoemd door de ledenraad. Het lijkt ons ook niet erg verstandig indien het huidige Congres 

hier nog een rol in krijgt.  

 

In feite zal er voor elke (gebieds) regio een soort ‘algemene verkiezing’ georganiseerd moeten worden 

(de eerste keer in elk geval onder coördinatie van de Directeur-bestuurder/Uniebureau). Uit hun leden 

moeten de regio’s dan X aantal afgevaardigden voor de ledenraad kiezen.   
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Transitie periode                                                                                                                                                 

Omdat er momenteel bij de huidige besturen van de afdelingen en districten kennis/kunde/ervaring 

zit kunnen we die gebruiken bij de transitie van het Congres naar een Ledenraad en zouden we er ook 

voor kunnen kiezen om voor een korte overgangsperiode (van bijvoorbeeld 2 jaar) een aantal 

(maximaal de helft, dus 10 van de 20) van hen via verkiezing in de afdeling of district te benoemen in 

de ledenraad. Hierdoor komt er na 2 jaar wederom een verkiezing waarmee ondervangen wordt dat 

veel leden van de ledenraad tegelijk opstappen.  

 

Frequentie van vergaderen en te bespreken onderwerpen 

Het minimum is twee keer per jaar (aangezien de financiële cyclus uiteraard ook gevolgd moet 

worden). Aangezien de ledenraad uit een kleiner aantal mensen bestaat dan het Congres, zou de 

ledenraad ook kunnen overwegen om vaker bij elkaar te komen. De ledenraad kan ervoor kiezen om 

naast de 2 ‘standaard vergaderingen’ vaker ad hoc bijeen te komen als er belangrijke zaken spelen. 

Bijvoorbeeld als er uit input van het ledenpanel zaken komen die meteen aandacht behoeven. Wij 

denken dat het wenselijk is om op zijn minst 4 keer per jaar bijeen te komen (hetgeen ook digitaal kan) 

om snel te kunnen inspelen op wat er speelt.  

De jaarlijkse ledenraad wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. In de 
jaarlijkse ledenraad kan in ieder geval aan de orde worden gesteld: 

a) het jaarverslag van het bestuur; 
b) goedkeuring van de jaarrekening; 
c) verlening van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid over het afgelopen 

boekjaar; 
d) verlening van decharge aan de raad van toezicht voor het gehouden toezicht over het 

afgelopen boekjaar; 
e) vaststelling van de begroting van het bestuur, van de beleidsplannen en van de contributie, 

welke vaststelling de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft; 
f) voorziening in eventuele vacatures; 
g) andere voorstellen van het bestuur, van de raad van toezicht of van een representatief deel 

van de afgevaardigden. 
  

Logischerwijs wordt ongeveer 6 maanden later nog een vergadering van de ledenraad gehouden, 
waarin het volgende aan de orde kan worden gesteld: 

a) vaststelling van de begroting van het bestuur, van de beleidsplannen en van de contributie, 
welke vaststelling de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft; 

b) voorziening in eventuele vacatures; 
c) andere voorstellen van het bestuur, van de raad van toezicht of van een representatief deel 

van de afgevaardigden. 
 
Besluitvorming 
Qua besluitvorming is het meest voor de hand liggend om te kiezen voor besluitvorming dat alle 
besluiten van de ledenraad genomen worden met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen en dat op te nemen in de statuten. (Tenzij de wet of de statuten anders bepalen.) 
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Positie organen t.o.v. elkaar 
Een zo eenvoudig mogelijke weergave om het samenspel tussen de drie organen duidelijk te maken: 
 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenraad

- schets kaders van beleid op strategisch 
niveau en bepaalt daarmee visie, focus, 
ambities
- schetst ook financiële kaders en 
controleert die
- gekozen door verenigingen/leden

Directeur-bestuurder

- bereidt beleid/besluiten van 
ledenraad voor
- verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het beleid

- benoemd door ledenraad

verantwoorden

Raad van Toezicht

- benoemd door Ledenraad

- Toezicht houden op directeur 
bestuurder en algemene gang van zaken

Toezichthouden 
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Bijlage A: Functie profiel/competenties ledenraadslid KNWU 

 
Algemene kenmerken  
Een lid van de Ledenraad van de KNWU is een vertegenwoordiger en  belangenbehartiger van alle 
geledingen binnen de KNWU door wie hij/zij rechtstreeks is gekozen. 
 

Doel van de functie 
De Ledenraad stelt de (meerjaren-) begrotingen, activiteitenplannen en beleidsplannen vast. De 
Ledenraad beoordeelt de door de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht af te leggen 
verantwoording over het  gevoerde beleid en de behaalde resultaten neergelegd in een jaarverslag en 
de jaarrekening. Jaarverslag en jaarrekening worden door de Ledenraad vastgesteld. Het lid van de 
Ledenraad werkt mee aan de besluitvorming. 
 

Organisatorische positie 
Een lid van de Ledenraad legt verantwoording af aan zijn/haar achterban in de regio die hij/zij 
vertegenwoordigt. Hij/zij wordt gekozen voor vier jaar en kan voor nog een periode van vier jaar 
herkozen worden. Na de maximale zittingsduur van acht jaar kan een gewezen lid eerst opnieuw na 
een periode van minimaal vier jaar worden herkozen. 
 

Resultaat gebieden 
 

Beleidsbeoordeling 
 

 Is in staat relevante informatie over ontwikkelingen, mogelijkheden, wensen en behoeften 

binnen de wedstrijddisciplines te verzamelen;  

 Wisselt informatie uit, beoordeelt en bediscussieert deze op relevantie; 

 Onderhoudt contacten en een (kennis)netwerk t.b.v. één of meer disciplines; 

 Brengt kennis in vanuit de aspecten van de wielersport; 

 Sluit aan bij de drijfveren en motieven van vrijwilligers en sporters; 

 Initieert en draagt bij aan de dialoog tussen achterban en bestuurders( verenigingen en 

stichtingen) betreffende het uit te voeren beleid.                                                                                

Resultaat: Beleid ontwikkeld, zodanig dat randvoorwaarden zijn benoemd om de doelstellingen van 

de organisatie te laten realiseren.  

Beleid versterken en communiceren 
 

 Vertegenwoordigd de organisatie in contacten met externen. Draagt de Missie, visie en 

cultuur van de organisatie uit.  

 Ontwikkelt netwerken, die de positie van de organisatie versterken; 

 Vertegenwoordigd de organisatie bij wielerwedstrijden en evenementen. Onderhoud het 

relevante netwerk; 

 Signaleert ontwikkelingen met betrekking tot de wielersport en vertaalt deze naar 

mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening en organisatie, met name naar de eigen 

verenigingen en stichtingen; 

 Houdt de wensen van de vrijwilligers en sporters in beeld. Vertaalt deze behoefte en 

ontwikkelingen naar bestuursniveau; 

 Vertoont ondernemerschap neemt initiatieven, lobbyt in de politiek en bij andere 

organisaties. 

Resultaat: Beleid versterkt zodanig dat de organisatie in staat is en blijft zijn missie strategie en 

doelstellingen uit te voeren.  
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Controlerende en formele taken 
 

 Goedkeuren van meerjarenbeleid, sport- en wedstrijdtechnische programma’s, begroting  en 

jaarrekening; 

 Goedkeuren belangrijke juridische beslissingen (statuten, fusies, e.d.); 

 Bewaken van de financiële continuïteit 

Einde lidmaatschap van de Ledenraad 
Indien een lid van de Ledenraad zich door houding en gedrag (in woord of geschrift) de goede naam 
van de KNWU aantoonbaar in diskrediet brengt dan  kan de Ledenraad hem/haar het lidmaatschap 
van de Ledenraad ontnemen. Een dergelijk besluit dient de Ledenraad met twee derde meerderheid 
van de stemmen te nemen. Voorafgaand aan dit besluit is de directeur-bestuurder bevoegd het 
betreffende lid te schorsen. Hij/zij kan tegen de beslissing van de Ledenraad tot het ontnemen van het 
lidmaatschap van de Ledenraad in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van de KNWU. Zodra het 
besluit tot het ontnemen van het lidmaatschap van de Ledenraad onherroepelijk is kan een 
eerstvolgende kandidaat op de regiokieslijst op uitnodiging van de directeur-bestuurder worden 
benoemd in de Ledenraad. 

 
 
Competenties lid van de Ledenraad 
 
Een kandidaat voor de Ledenraad dient te beschikken over de volgende competenties: 

 Een relevant werk- en denkniveau 

 Aantoonbare affiniteit met de wielersport in het algemeen en kennis/ervaring met één of 
meerdere wielersporttakken in het bijzonder 

 Kan beleidsmatig en strategisch denken en bezit de kwaliteit dat uit te dragen 

 Bezit een adequaat netwerk in de wielersport, het maatschappelijk leven waaronder politiek 
en het bedrijfsleven 

 Heeft communicatieve vaardigheden in woord en geschrift 

 Is een teamspeler, is creatief en neemt initiatief en toont lef 

 Is integer 
 
 

ICW Assen                                                                                                                                       Foto: Rickey 
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              Bijlage 5 A 

 

Vastgesteld is om voor de grotere disciplines (sporttak)commissies in te stellen zoals: 

● Commissie Baansport 
● Commissie BMX 
● Commissie Off-road (MTB en Veldrijden) 
● Commissie Para-cycling 
● Commissie weg 
 
M.b.t. de overige ‘special disciplines’ waaronder Kunstfietsen zal de directie binnen het uniebureau 

(vaste) medewerkers opstellen, die de steunpunten van de betreffende verenigingen ondersteunen. 

De aandacht voor zaken die alle commissies betreffen o.a. de Jeugd zullen integraal onderdeel vormen 

van de (sporttak)commissies middels toebedeling in een portefeuille van één der leden. 

Naast de 5 (sporttak)commissies zijn er nog twee sport gerelateerde commissies. Het betreft de 

commissie Jury & Reglementen en de commissie Medische Zaken. Deze commissies hebben, gelijk de 

(sporttak)commissies, een beleidsmatige en adviserende taak richting de directie/directeur- 

bestuurder en een coördinerende en uitvoerende taak namens de directie. De uitganspunten en 

randvoorwaarden gelden daarom ook voor deze commissies. Dit dus vergelijkbaar met (sporttak) 

commissies. Daarnaast heeft de commissie Jury & Reglementen nog een rechtsprekende taak. 

Voor deze onafhankelijke en rechtsprekende taken zijn en blijven de vastgestelde bepalingen in de 

statuten en reglementen van toepassing. Onder 3c. zal, gezien de directe relatie met het 

evenementen- en wedstrijdwezen afzonderlijk worden ingegaan op de commissie Jury & 

Reglementen, dit geldt niet voor de commissie Medische Zaken. Voor hun taken en  bevoegdheden 

wordt verwezen naar het reglement op de commissies (art. 3 D1 t/m D3). 

Hoofdtaken                                                                                                                                                                   

De uitvoerende en coördinerende taak opgedragen vanuit de directie (directeur-bestuurder) van 

(sporttak)commissies is en blijft belangrijk en veelal ongewijzigd. Het is wenselijk dat de 

(sporttak)commissies in kwalitatieve zin ook in staat zijn om i.h.k.v. advisering richting de directie 

m.b.t. beleidsontwikkeling ook op het gebied van innovatie kunnen meedenken. 

De directie kan besluiten tijdelijke afzonderlijke ‘waaiers’ (werkgroepen) in  te stellen voor specifieke 

deelprojecten. 

Uitvoerende taken die tot de bevoegdheid van een (sporttak)commissie behoren zijn: 

 Vaststellen nationale kalender (*) 

 Initiëren en coördineren van internationale wedstrijden, competities en klassementen (*) 

 Voordracht aan de directie/directeur-bestuurder van wedstrijden voor de internationale 

kalender bij de UCI, Inclusief bijbehorende subsidie- en financiële zaken (*) 

 Het doen van voorstellen aan de Commissie Jury & Reglementen) om tak van sport 

gerelateerde reglementen te wijzigen’ 

 Bezoeken van nationale- en internationale Wedstrijden 

 Een gedelegeerde bevoegdheid met betrekking tot representatie en/of huldigen van 

medaillewinnaars. 

(*)Deze taken kunnen alleen naar behoren worden uitgevoerd in overleg en afstemming met de 

steunpunten in de regio’s waaronder de regioconsuls.  

3b. (Sporttak)commissies 
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De (sporttak)commissies dragen geen verantwoordelijkheid voor het topsportbeleid. Topsport is 

geprofessionaliseerd en wordt geborgd op het uniebureau door middel van bondscoaches, topsport 

coördinatie en de manager sport technische zaken. Vanuit het uniebureau kunnen 

(sporttak)commissies en Sport Technisch Regio Coördinatoren (STRC) wel ingeschakeld worden om te 

klankborden en/of een rol in de uitvoering (van bijvoorbeeld talentscouting) te vervullen.  Het 

initiatief ligt echter bij de professionele organisatie. De grens tussen topsport en wedstrijdsport is niet 

altijd duidelijk te trekken. In beginsel vallen alle nationale selecties en hieraan gekoppelde KNWU-

activiteiten tot de verantwoordelijkheid van de sporttechnisch manager, bondscoaches en/of talent 

coaches behoren, onder het beleidsgebied topsport. 

Samenstelling, profielen en benoeming                                                                                                                       

Een commissie bestaat uit maximaal 7 leden waaronder twee toegevoegde leden. De 

directie/directeur-bestuurder kan besluiten hiervan af te wijken en stelt met redenen omkleed 

daarvan de ledenraad op de hoogte. De volgende profielen en ondersteunende leden zijn voor de 

(sporttak)commissies te onderscheiden: 

 Voorzitter (*) 

 Wedstrijdsport (*) 

 Wedstrijdkalender en evenementen (*) 

 Sportontwikkeling o.a. Jeugd (*) 

 Kader (*) 

 Professionele ondersteuning: Medewerker KNWU uniebureau o.a. belast met de 

betreffende discipline(s)   

 Algemene ondersteuning: In opleiding zijnde jongere (student) met affiniteit voor de 

(wieler)sport.  

(*) Deze profielen zijn in bijlage 1 opgenomen. Hierbij dient vermeld te worden dat de volgende 

aandachtsgebieden onder de leden van een (sporttak)commissies verdeeld dienen te worden om een 

goede interactie met de verschillende uitvoerende steunpunten te verankeren. Het betreft: 

 Wedstrijdtechnische zaken (o.a. gebiedsregio consul) 

 Sporttechnische zaken (o.a. gebiedsregio sport technisch coördinator) 

 Verenigingszaken (o.a. gebiedsregio verenigingsondersteuning) 

 Facilitaire zaken (o.a. wedstrijd automatisering)  

De vijf geprofileerde commissieleden worden benoemd door de directie/directeur-bestuurder middels 

sollicitatie op de profielen met inachtneming van een spreiding over de gebiedsregio’s. Waar het 

betreft de functie van commissie voorzitter zal door de directie/directeur-bestuurder overleg gevoerd 

worden met de betreffende commissie over de te volgen werving- en selectieprocedure. De vijf 

benoemde commissieleden hebben een zittingstermijn van 4 jaar en kunnen in beginsel maximaal 2 

maal worden herbenoemd. 

Naast de raadpleging van het ledenpanel kunnen ook (belangen)organisaties binnen de fiets- en/of 

wielersport, zoals de NTFU, VVBW en VOW afzonderlijk door de (sporttak)commissies geraadpleegd 

worden voor opinievoering en/of toetsing van voorgenomen beleidsvoorstellen.  

Werkgroepen                                                                                                                                                                     

Voor specifieke afgebakende uitvoeringstaken, die niet structureel tot de verantwoordelijkheden 

(kunnen)horen van (sporttak)commissies en/of het uniebureau, kan de directie/directeur-bestuurder 

tijdelijk aparte werkgroepen instellen. 

Ondersteuning vanuit het uniebureau                                                                                                                       

Het uniebureau zal door middel van een in beginsel vastte medeweker met nagenoeg dagelijkse  

affiniteit met de betreffende discipline(s) de (sporttak)commissies op twee manieren ondersteunen. 
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Hij/zij vervult de secretaris functie en is vast aanspreekpunt voor de benodigde administratieve  

ondersteuning. Het staat de commissies vrij in overleg met de directie/directeur-bestuurder om 

uniebureaumedewerkers met andere achtergronden en kwaliteiten voor hun overleg uit te nodigen 

en additioneel in te zetten.                                                                    

Ondersteuning vanuit de afzonderlijke sporttakcommissie                                                                                       

Het uniebureau kan in overleg met de directie/directeur-bestuurder een (sporttak)commissies dan wel 

portefeuillehouders in een commissie verzoeken om bijdragen te leveren om beleid en activiteiten op 

sporttak overstijgende thema’s (bijvoorbeeld benadering ledenpanel, kader, doelgroepen enz.) te 

ontwikkelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlegstructuren, samenwerking en communicatie overige geledingen.                                                           

Een (sporttak)commissie legt minimaal eens per jaar verantwoording af aan de directie /directeur-

bestuurder. Daarnaast zal er 4 keer per jaar een persoonlijk gesprek plaats vinden tussen de 

directie/directeur-bestuurder en de voorzitter(s) van de (sporttak)commissies. 

Voor de uitvoering in de regio’s van de door de directie/directeur-bestuurder goedgekeurde beleids- 

en activiteitenplannen van de (sporttak)commissies is het voor de uitvoering onmisbaar dat er 

voldoende steunpunten zijn betreffende de:  

 Wedstrijdtechnische zaken (o.a. gebiedsregio consul) 

 Sporttechnische zaken (o.a. gebiedsregio sport technisch coördinator) 

 Verenigingszaken (o.a. gebiedsregio verenigingsondersteuning) 

 Facilitaire zaken (o.a. wedstrijd automatisering)  

Het is van groot belang dat zij vanuit het uniebureau vroegtijdig betrokken worden bij de uitvoering 

van de activiteiten waarbij de leden van de (sporttak)commissie verzocht kunnen worden  

ondersteuning te verlenen. Hierdoor ontstaat borging met betrekking tot de afstemming tussen de 

(sporttak)commissie en de steunpunten in de regio.  

De besluiten en beleidsvoornemens vanuit de (sporttak)commissies dienen transparant te zijn en 

zullen (periodiek) gecommuniceerd worden via de KNWU communicatiekanalen. 
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              Bijlage 5 B 

       Gieten, 12-02-2021 

Aan Hoofdbestuur KNWU t.a.v. voorzitter M. van den Tweel 

 

Betreft: Overdracht verantwoordelijkheid en samenstelling m.b.t. Sporttakcommisie  

 

Geachte heer van den Tweel, beste Marc, 

 

Ter informatie het congres heeft op voordracht van het Hoofdbestuur in 2019 de werkgroep structuur 
ingesteld met als taakopdracht: 
‘Onderzoek de huidige structuur op de mate waarin zij functioneert, haar slagvaardigheid en kom bij 
geconstateerde knelpunten ongeacht of deze in de structuur (reglementen), werkwijze of met 
(onvoldoende) communicatie te maken hebben met voorstellen naar het Hoofdbestuur om deze te 
verbeteren.’ 
 
Doel: 
‘Te komen tot een moderne organisatie, die weet in te spelen op de veranderingen in de maatschappij 
met name v.w.b. de wielersportbeleving.’ 
                                                                                                                                                                                                

De werkgroep heeft in het voorjaarscongres van 2020 haar ‘visie’ verwoord en n.a.v. de in dit kader 

gehouden consultaties zijn o.a. twee zaken pregnant naar voren gekomen m.b.t. sporttakcommissies: 

1- Bij de samenstelling van de sporttakcommissies wordt niet gekeken naar de spreiding van 

kennis, kunde en ervaring vanuit het hele land. 

2- V.w.b. indirecte en directe verantwoordelijkheid m.b.t. de commissie verdient het aandacht 

om een directere aansturing als ook verantwoordelijkheid te organiseren. 

T.a.v. 1 - Om zorg te gaan dragen dat de samenstelling van de Sporttakcommissies beter verankerd 

gaan worden in de organisatie wordt voorgesteld naast de criteria van geschiktheid van leden m.b.t. 

kennis, kunde en ervaring de regionale vertegenwoordiging in de commissies “al werkende weg” een 

vertrekpunt te laten vormen bij het vervullen van open vallende vacatures. Langs de provincie grenzen 

lopend wordt Nederland ingedeeld in 4 regio’s: Noord, Oost, Zuid en West. 

t.a.v. 2 - De verantwoordelijkheid voor de sporttakcommissie ligt formeel bij het Hoofdbestuur echter 

de praktijk wijst uit dat door de ruime mandatering die verleend is, de sporttakcommissies met de 

beste bedoeling hun eigen gang gaan. Ze blijken daardoor onvoldoende te zijn aangesloten op de 

huidige bestuurlijke omgeving. Er is brede consensus, dit anders te structureren. Voorgesteld wordt 

m.i.v. 01-03-2021 de directe verantwoordelijkheid voor de sporttakcommisie over te laten gaan naar 

de directie van het KNWU unie bureau, dit in afwachting van de wijziging van de reglementen.  

De overdracht van de directe verantwoordelijkheid voor de taken aan de Directie van het uniebureau 

betekend voor de leden van de sporttakcommissies dat vanaf dat moment de directie in overleg met 

de sporttakcommissies gaat bepalen welke taken namens hen door de commissies blijven c.q. 

(kunnen) gaan worden uitgevoerd. Sporttakcommissies behouden het recht gevraagd en ongevraagd 

de directie over onderwerpen te adviseren, die het werkveld van de commissie betreft. 
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De samenstelling van alle sporttakcommissies dient bij voorkeur te gaan bestaan uit 7 leden zijnde:  

 Een vertegenwoordigers vanuit iedere regio, Noord, Oost, Zuid en West. Bij het ontstaan van 

een vacature in de commissie zal deze zoals gebruikelijk worden opengesteld waarbij het 

afkomstig zijn uit een regio die niet vertegenwoordigd is in de commissie nadrukkelijk tot 

aanbeveling strekt naast het beschikken over de gewenste kennis, kunde en ervaring voor het 

lidmaatschap. Kan niet worden voorzien uit de regio dan is het aan de Directie in overleg met 

de commissie te voorzien in de vacature; 

 

 De commissie bestaat voorts uit een middels opengestelde vacature gekozen voorzitter. 

Indien de commissie hierin uit haar midden niet kan voorzien. Is dat wel het geval dan kan 

volstaan worden met de openstelling van een vacature voor een commissielid. \ 

 

 Een in opleiding zijn de jongere (student), die met inbreng van zijn/haar expertise en affiniteit 

voor de (wieler)sport ‘De stem van de toekomst’ kan laten horen. Doel: naast dit geluid de 

jongeren op te leiden en (praktische)ervaring te laten opdoen in het bestuurlijke werk en hem 

mogelijk te kunnen behouden voor de wielersport.  

 

 Een medewerker van het Uniebureau met nagenoeg dagelijkse affiniteit met de betreffende 

wielerdiscipline zoals daar zijn Weg, BMX, MTB, Veldrijden, Baan, Para Cycling en overige 

specialismen, die gevolmachtigd is namens de directie te spreken en mee te beslissen. 

De taken en verantwoordelijkheden als ook de functie eisen waar commissieleden aan dienen te 

voldoen vastgelegd in het rapport “bestuurlijke vernieuwing”2009 blijven onverkort van toepassing. 

Met dien verstande dat waar er geen directe verantwoordelijkheid is voor de topsport er i.h.k.v. jeugd, 

jeugdbeleid, talentontwikkeling richting topsport er regelmatig overleg plaats zal gaan vinden met de 

afdeling Topsport. 

De zittingsduur van een commissie lid is in beginsel 4 jaar en kan maximaal 2 maal worden verlengd 

als sollicitatie geen geschikte kandidaat naar voren brengt. De zittingsduur van commissie leiden blijft 

in het kader van ‘good governance’ Max. 12 jaar. 

 

 

Namens de werkgroep,  

 

Rikus Bartol 
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                                                                                                                                 Bijlage 6  

Plan van aanpak t.b.v. invoering voorstellen 

1e kwartaal 2021 

•    Werk toe naar voorjaarscongres 2021 om besluiten te laten nemen over: 

 Organisatie consultatie: “Inloopavonden”; 

 Start onderzoek naar de invoering van een ledenpanel (Doel: invoering 2e helft van 2021); 

 Pragmatische overdracht van verantwoordelijkheid Hoofdbestuur voor de Sporttakcommissie       

naar de huidige Directie Uniebureau in afwachting van structuur verandering;  

 Werk samenstelling Sporttakcommissies uit vanuit vertegenwoordiging Gebiedsregio’s;  

 Werk functie Raad van Toezicht en taak Lid Raad van Toezicht uit;  

 Werk functie, taak Directeur-Bestuurder uit; 

 Werk de functie en taken van Ledenraad en hun leden verder uit; 

 Neem bestuurders (Voorzittersoverleg) en leden mee in voortgang. 

 

2e kwartaal 2021 

•    Werk toe naar voorjaarscongres 2021 om besluiten te laten nemen over: 

 Ledenpanel advies gevend orgaan voor directeur-bestuurder (uniebureau);                                                        

(Wordt digitaal benaderd middels enquêtes,  vragenlijsten over allerlei zaken o.a.                                

vanuit Sporttakcommissies) 

 Vervanging Hoofdbestuur door Raad van toezicht; 

 Verandering huidige rol directie naar Directeur-Bestuurder; 

 Het aantal Regio’s t.b.v. organisatorische aansturing steunpunten;  

 Vertegenwoordiging c.q. samenstelling Ledenraad.    

          

3e kwartaal 2021 

•    Werk toe naar najaarscongres 2021 om besluiten te nemen over: 

 Raad van toezicht sollicitatie leden; 

 Directeur-Bestuurder openstelling functie t.b.v. sollicitatie; 

 Taak/idealiter functieprofiel vertegenwoordiger Ledenraad;  

 Termijn vervanging afdeling- en districtsbesturen door Ledenraad;  

 Neem bestuurders (Voorzittersoverleg) mee en betrek de leden bij de voortgang                                                               

(mogelijk met gebruikmaking via digitaal Ledenpanel) 

 

4e kwartaal 2021 

•    Kom in najaarscongres 2021 met voorstellen om besluiten te  kunnen nemen over: 

 Raad van toezicht sollicitatie leden; 

 Directeur Bestuurder openstelling functie t.b.v. Sollicitatie; 

 Taak/idealiter functieprofiel vertegenwoordiger Ledenraad; 

 Termijn vervanging afdeling- en districtsbesturen door Ledenraad.  
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                                                                                                                                 Bijlage 7 

BUDGETTAIRE VERTALING AANDACHTSPUNTEN  

Los van de budgettaire gevolgen in meer en minder van de gedane voorstellen kunnen ook  de 

tijdens de consultatie bijeenkomsten naar voren gebrachte aandachtspunten, wensen en ideeën 

financiële gevolgen hebben in de mate van besluiten die genomen worden deze te realiseren. 

-.Uitwerking functie Raad van Toezicht en taak en competenties Lid Raad van Toezicht                                   

. Uitwerking functie Directeur- Bestuurder en taak en competenties uit Directeur-bestuurder 

Mogelijk kunnen we profiteren van de van de WOS. De Werkgevers in de sport ook gevestigd in  

Papendal waarbij we zijn aangesloten om de kosten voor professionele ondersteuning te reduceren. 

Vooralsnog een PM post 

De sporttakcommissie offroad (OR)                                                                                                                          

- Aandacht voor de keuring en veiligheid van mountainbike en Cyclocross parcoursen is belangrijk. Die 

verantwoording ligt momenteel bij consul, maar die staat daar verder vanaf en delegeert dit. Er wordt 

doorgaans bij aanvang wedstrijd door de juryvoorzitter gecontroleerd. De functie van parcours 

controle zal binnen een regio toegewezen moeten worden in de nieuwe structuur. (OR) 

Gepleit wordt voor de uitvoering van een verantwoordelijkheid, die nu onder die van de consul valt en 

die daar ook budget voor heeft. Splits je die verantwoordelijkheid af dan dienen de (reis)kosten 

hiervoor geoormerkt te worden in dit budget. Ook vanuit de Sporttakcommissie Weg wordt hiervoor 

aandacht gevraagd.  

KNWU district Zuid-West (ZW)                                                                                                                              

Kwalitatieve versterking van het uniebureau om ondersteuning te bieden aan de steunpunten in de 

gebiedsregio’s, dan kunnen district –en afdelingsbesturen worden opgeheven. (ZW) 

Afschaffen van district - en afdelingsbesturen betekend dat de centrale aansturing vanuit het 

uniebureau naar de steunpunten in het land kwalitatief sterker gaat worden. Als dit al budget 

verhogend gaat werken kan worden opgemerkt dat het afschaffen van afdeling - en district besturen 

ruim gerekend 8 district en 3 afdelingen ca. € 16.500,-- vrij valt. 

KNWU afdelingen BMX (BMX)                                                                                                                                

Door van drie afdelingen naar vier regio’s te gaan wordt het wedstrijdgebied weliswaar kleiner maar 

het blijft een groot gebied waardoor je t.o.v. van nu, dan wel ‘de steunpunten’ dichter bij je in de 

buurt krijgt maar daar moeten wel vrijwilligers voor te vinden zijn. (BMX) 

Het betekend dat er meer ‘steunpunten’ bijkomen, die weliswaar dichterbij voor extra (reis)kosten  

gaan zorgen. 

De KNWU Districten (DV) bepleiten een uniforme aansturing vanuit het Uniebureau d.m.v. een soort 

hoofdconsul. Bijzondere aandacht moet er zijn voor de (reis)kosten. Vaststelling van een uniforme 

vergoeding voor (reis)kosten wordt bepleit. (DV) 

De financiële afdeling heeft in het verleden al vaker opgemerkt dat het voor hun geen enkel probleem 

is om de consul declaraties centraal betaalbar te stellen. Echter is het wel zaak dat er 

overeenstemming komt over de maximale (reis)kosten hoogte van de afzonderlijke consuls.                            

Voor 2022 zou de uniforme (reis)kosten vergoeding van consuls gebudgetteerd kunnen worden. 

Gemiddeld wordt er per consul € 2.000,00 beschikbaar gesteld incl. budget voor lief & leed jurykorps  

en een bijdrage t.b.v.  de jaarlijkse jury applicatie cursus. 

 



Eindrapport KNWU werkgroep Structuur 
 

42 
 

KNWU Districten (DV)                                                                                                                                               

Specifiek wordt aandacht gevraagd voor de kosten die vereniging moeten maken in het bijdragen aan 

deelname van een renner dan wel renners aan nu districtsploegen en straks regioploeg. Er zijn 

verenigingen die dit onvoldoende kunnen dragen. Projectmatige ondersteuning vanuit de 

- KNWU is gewenst, bijvoorbeeld middels een centrale activiteitenpot. (DV) 

- De ondersteunede rol van nu Consul en STDC in het huidige district is hierbij belangrijk voor het 

ontzorgen van verenigen, die in de regio moet blijven bestaan, zo wordt bepleit. Een paar keer per jaar 

kan gestructureerd overleg daarin behulpzaam zijn. De kosten hiervoor komen nu uit het 

districtsbudget en zullen anders gefinancierd moeten gaan worden. (DV) 

Een Activiteitenpot heeft er in het verleden al bestaan bij de KNWU maar deze is een paar jaar geleden 

vervallen toen deze gelden werden toegewezen aan de RTC’s € 5.000,-- per jaar x 8 = € 40.000,--  Een 

stimuleringsfonds biedt mogelijkheden om ‘steunpunten’ verantwoordelijk voor de sporttechnische 

ondersteuning financieel extra te kunnen ondersteunen bij het opzetten van projecten. Het kan 

letterlijk als ‘smeer geld’ dienen om de verenigingen te ondersteunen.  

KNWU Districten (DV)                                                                                                                                                

Voor extra financiële middelen dient er op landelijk niveau naast de reguliere toelage een 

activiteitenbudget beschikbaar te komen voor consuls om “hun jury korps” taak gericht te kunnen 

toerusten in materiaal en opleiding. (DV) 

De kosten worden in veel districten betaald vanuit de afdracht van verenigingen en stichtingen, deze 

komt bij het opheffen van districten en afdelingen en hun besturen te vervallen. Voor te stellen is dat 

de aansluitingskosten bij de KNWU ter dekking van  deze kosten iets worden verhoogd. 

Uniebureau medewerkers 1e consultatie(UM1)                                                                                                    

Het moet niet onderschat worden hoe gemakkelijk het zou zijn om extra plekken/functies op het 

uniebureau te creëren, daar moet ook (financiële) ruimte voor zijn. Zijn deze plannen met de huidige 

bezetting realistisch? (UM1) 

Ja, maar er moet wel goed gekeken worden of en hoeveel extra werk er bij komt. Wedstrijd-

ondersteuning, Sporttechnische ondersteuning blijft in de vorm van ’steunpunten’ in de gebieds regio’s. 

Waar Verenigingsondersteuning op het uniebureau is voorzien in de kwaliteit van buurtsportcoach, die 

steeds meer op gemeentelijke en provinciaal gebied ter ondersteuning beschikbaar zijn zal  hiervoor 

extra middelen beschikbaar dienen te komen.  

De Uniebureau medewerkers 2e  consultatie(UM2)                                                                                                  

Voor het doorvoeren van veranderingen moet ook worden gekeken naar de financiële component. Er 

is sprake van teruglopende inkomsten en minder licentiehouders. Als veranderingen worden 

doorgevoerd lijken er meer activiteiten op het uniebureau plaats te gaan vinden, daar dient dan 

mogelijk extra geld voor beschikbaar te worden gesteld wat dan niet ten goede kan komen aan de 

(top)sport. (UM2) 

Met de voorstellen wordt beoogd de slagkracht van de KNWU te vergroten. O.a. kortere communicatie 

lijnen, centrale aansturing, betere vertegenwoordiging van leden in (Sporttak) Commissies en 

Ledenraad. Middels Ledenpanel beter zicht krijgen en houden op de wensen en meningen van (nieuwe) 

leden maar het blijft altijd een afweging in de mate waarin ondersteuning vanuit het uniebureau 

plaats vind en/of ondersteuning van de (top)sport in ‘het veld’. Het lijkt een tegenstelling  maar 

behoeft het niet te zijn met de beoogde kwaliteiten van de Directeur-bestuurder.   
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                                                                                                                                 Bijlage 8 

VAN KNWU-DISTRICTEN EN BMX-AFDELINGEN NAAR 4 KNWU-GEBIEDSREGIO’S   

Huidige situatie 

Momenteel heeft de KNWU het land 

verdeeld in 8 districten (Noord, Oost, 

Midden, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zuid 

-West, Zuid –Oost en Limburg) ten behoeve 

van de disciplines weg, baan, veldrijden en 

MTB alsmede 3 afdelingen (Noord -Oost, 

West en Zuid) ten behoeve van discipline 

BMX.  

 

Aanleiding voor aanpassingen  

Een evenwichtige geografische spreiding en 

bundeling van de vertegenwoordigingen in 

de ledenraad 

Verbeteren eenduidigheid van de diverse 

KNWU-disciplines (districten en afdelingen 

overlappen mekaar geografisch 

momenteel)  

Een optimaal organisatorisch schaalniveau 

voor wat betreft de functies consul, STDC 

en verenigingscoördinator. Een en ander 

ten behoeve van een efficiënte en 

effectieve facilitaire en organisatorische 

ondersteuning van met name verenigingen, 

actieve leden en jurycorps. 

 

Voorstel toekomstige situatie  

Uitgangspunten 

- De gebiedsregio’s moeten de grondslag zijn voor een representatieve vooral ook slagvaardige 

vertegenwoordiging van de achterban in de toekomstige ledenraad. Om een goede spreiding te 

behouden van de oog- en oor functie wordt Nederland aldus opgedeeld in 4 gebiedsregio’s: Noord, 

West, Midden-Oost en Zuid. 

- Startpunt zijn gebiedsregio’s met een vergelijkbare omvang voor wat betreft onder meer aantallen 

renners en verenigingen. Getalsmatig is het voorstel gebaseerd op de cijfers van 2019 omdat het 

jaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet representatief is. 

- Provinciegrenzen zijn leidend voor de afbakening van de gebiedsregio’s, mede vanwege de nauwe 

(financiële) betrokkenheid van een aantal provinciebesturen met de provinciale KNWU-activiteiten 

(in onder meer de RTC’s). 

De geografische grenzen van districten en 

afdelingen zijn niet op elkaar afgestemd en 

komen ook niet overeen met de provincie 

grenzen. 
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- Rekening wordt gehouden met de geografische samenhang en identiteit van landsdelen, waarbij 

onder meer de ligging aan de landsgrenzen met België en/of Duitsland dan wel situering aan de 

kuststreek van belang is.  

Onderbouwing 

Onderstaand het voorstel om Nederland voor alle wielerdisciplines van de KNWU op basis van de 

provinciegrenzen her te verdelen in 4 gebiedsregio’s . 

 

De nieuwe gebiedsregio indeling is gebaseerd op een zo evenwichtig mogelijke verdeling van 

aangesloten verenigingen, stichtingen, wedstrijden, renners en juryleden over de regio’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat het absolute aantal BMX-clubs en de actieve BMX-rijders relatief en absoluut een minderheid 

betreffen alsmede vanwege de deels onevenwichtige spreiding over het land zijn de BMX-data niet 

expliciet meegenomen in de onderbouwing.  

Daarnaast zal voor de BMX een her organisatie moeten plaats vinden van de huidige drie (3) afdelings- 

gebieden naar vier (4) gebiedsregio’s. Hiertoe is nader onderzoek in gang gezet. De uitkomst zou er toe 

kunnen leiden dat een BMX vereniging gebiedsregionaal anders gaat worden ingedeeld. 



Eindrapport KNWU werkgroep Structuur 
 

45 
 

Onderstaand de stand van zaken voor wat betreft aantallen BMX-clubs en leden in 2019. 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMX afd. West                                                           foto: FCC Barendrecht 
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                         Bijlage 9 
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REACTIE  HOOFDBESTUUR KNWU OP 
EINDRAPPORT WERKGROEP STRUCTUUR 

 

 
27 mei 2021  
 
Het hoofdbestuur van de KNWU heeft zich in zijn vergadering van 18 mei 2021 uitgebreid gebogen over de 
eindrapportage van de Werkgroep Structuur. 
 
Allereerst hechten wij eraan om de werkgroep hartelijk te danken voor het (vele) werk in de afgelopen 
periode. Voor het getoonde enthousiasme, inzet én inzicht zijn wij hen zeer erkentelijk! 
 
Analyse en oplossingen 
Het Hoofdbestuur herkent zich in grote lijnen in de geschetste probleemanalyse, de visie en de oplossingen 
die geboden worden. De ‘bottomline’ is dat de KNWU responsiever moet worden, de informatiesnelheid 
omhoog en de doorzettingskracht steviger – waardoor het gat tussen beleid en uitvoering (sneller) gedicht 
kan worden. Wij willen ons hier hard voor gaan maken. 
 
Het Hoofdbestuur kan zich in de volgende stappen vinden: 

1. Het starten van een Ledenpanel. Hierdoor ontstaat er snel en laagdrempelig contact met de 
achterban en kan beleid goed verrijkt worden. Het Hoofdbestuur heeft al besloten tot invoering 
van een ledenpanel. 

2. De Sporttakcommissies onder verantwoordelijkheid van de directeur te plaatsen. In de praktijk 
functioneert een en ander al zodanig –  en bij een komende statutenwijziging zullen we ook 
voorstellen om dit te formaliseren.  

3. Een Samenwerkingsplatform Beroepswielrennen & Organisatoren op te richten. Een 
geformaliseerde ontmoeting zal de samenwerking tussen diverse gremia ten goede moeten komen. 
Het Hoofdbestuur zal met de betrokken partijen in gesprek gaan over de invulling hiervan en het 
beoogde resultaat.  

4. Het congres ‘vervangen’ door een Ledenraad. Hiermee wordt de slag gemaakt van 
‘belangenbehartiging’ naar ‘verantwoordelijkheid nemen voor de gehele wielersport’ gestimuleerd. 
Het Hoofdbestuur neemt deze aanbeveling over.  

5. Verandering van het governancemodel. Van bestuur naar Raad van Toezicht en van directeur naar 
directeur-bestuurder. De slagvaardigheid van de organisatie zal hiermee (verder) vergroot worden. 
Het Hoofdbestuur neemt deze aanbeveling over.  

 
Ten aanzien van voorgaande is van belang dat nog een toetsing dient plaats te vinden of en in welke mate 
we met deze stappen voldoen aan de Code Goed Sportbestuur (vastgesteld in de Algemene Vergadering 
van NOC*NSF op 17 mei 2021) - en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die op 1 juli 2021 in 
werking zal treden. 
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Ten aanzien van punt 5 wordt nog opgemerkt dat het Hoofdbestuur zich niet kan vinden in het voorstel om 
de directeur-bestuurder te laten benoemen door de Ledenraad. Benoeming, beoordeling en ontslag zijn 
voorbehouden aan de Raad van Toezicht; dat is een belangrijk uitgangspunt en staande praktijk in 
toezichthoudende modellen. 
 
Ten aanzien van de implementatie en nadere uitwerking van een en ander hebben wij de nodige adviezen 
gekregen, van binnen en buiten de werkgroep. Deze zullen wij zeer ter harte nemen en in de uitwerking 
door het Hoofdbestuur een plaats geven. 
 
Fasering 
Het Hoofdbestuur waardeert de aanbevelingen van een gefaseerde invoering van een en ander, zodat de 
transitie in een verstandig en verantwoord tempo kan plaatsvinden. Het voorgestelde tijdschema achten 
wij echter te ambitieus.  
 
Het Hoofdbestuur stelt voor om nu de visie/richting van het document van de Werkgroep te onderschrijven 
– en het Hoofdbestuur (in overleg met de Werkgroep en overige stakeholders) de gelegenheid te bieden 
om een en ander verder uit te werken. Daarna kan besluitvorming in een volgend Congres plaatsvinden.  
 
Wij streven daarbij naar implementatie in de periode januari – augustus 2022 te laten plaatsvinden, in het 
bijzonder van de stappen 1 t/m 5.  
 
Een eerdere implementatie, zoals voorgesteld, achten wij niet wenselijk of mogelijk. Er zijn op dit moment 
te veel belemmerende factoren om op korte termijn tot een verantwoorde implementatie te komen, o.a.: 
de organisatie heeft nog te kampen met ‘implementatie naweeën’ van de reorganisatie; de huidige 
financiële situatie; de druk op de organisatie met het oog op het beter ‘in control’ komen ten aanzien van 
financiën en ICT; de herstart van de sport na Covid-19; vacatures in het bestuur (voorzitter, 
penningmeester). 
 
Overige aanbevelingen 
De Werkgroep Structuur heeft een aantal overige aanbevelingen gedaan; waaronder het opheffen van 
Districten en Afdelingen, het instellen van ‘Gebiedsregio’s, het inrichten van Steunpunten.  
 
Het is voor het Hoofdbestuur helder dat hiermee een aantal van de geconcludeerde problemen worden 
opgelost, maar nog onvoldoende wat we hiermee potentieel ‘weggooien’. Voor het Hoofdbestuur zijn er 
nog diverse vragen ter zake, waaronder ‘wat schiet de sporter er – onder aan de streep – mee op’; alsook 
vragen met betrekking tot betaalbaarheid en implementatie (fasering; niet alle issues tegelijkertijd 
oplossen). Deze stappen vragen voor nu om (meer) interactie tussen Werkgroep en Hoofdbestuur. De 
betekenis van een en ander moet helder zijn. Wij stellen ons voor om hierover in de komende maanden 
nader van gedachten te wisselen, zodat in een volgend Congres klip en klaar is wat daadwerkelijk besloten 
wordt. In het bijzonder ten aanzien van punt 4 (formeren Ledenraad en de positie van Afdelingen en 
Districten – en de relatie daartussen) is nog nadere bespreking gewenst. Een en ander laat onverlet dat we 
nu in de geest van het advies (verder) aan de slag kunnen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc van den Tweel, 
Voorzitter Landelijk Hoofdbestuur KNWU 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

AGENDAPUNT 9                                     
WERKGROEP TARIEVEN & AFDRACHTEN 

 

 
Ten tijde van het verzenden van de stukken is helaas nog geen update beschikbaar.  
Deze wordt eventueel nagezonden. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

AGENDAPUNT 10 UPDATE VERKIEZING      
NIEUWE VOORZITTER HOOFDBESTUUR 

 

 
Tijdens het congres wordt een update gegeven over proces en status. 
 
 


