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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 
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Belangenvereniging voor sponsorgroeperingen VWW&S 
  Auke Broex   
  Michel Megens 
  Marc van Rooij 
  Iwan Spekenbrink 
 
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. 
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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 
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.  
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Jak bedankt de sollicitatiecommissie, directie en Mirjam voor het voorbereidende werk om de 
verkiezing te kunnen organiseren en geeft het laatste woord aan Marc. 
 
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. 


