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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. 



 
 
 

 4 VAN 6  

 
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: 
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). 


