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1. Opening en mededelingen

2. Presentatie gezamenlijk plan talentontwikkeling

3. Financiën Q3 cijfers

4. Update vacatures hoofdbestuur

5. Verkiezing voorzitter hoofdbestuur

6. Rondvraag
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1. Opening en mededelingen



2. Presentatie gezamenlijk plan talentontwikkeling



Talentontwikkeling 2021+:



Uitgangspunten

• Nieuwe en frisse start!

• Eenvoudig uit te leggen

• Inhoudelijke verbeterslag

- Stabiliteit/duurzaam

- Multidisciplinair (kruisbestuivingen met BMX, Baan & MTB)

- Betaalbaar

• Samen met de districten en afdelingen

• Aanvullend op de verenigingen

• Aansluiten waar mogelijk bij TeamNL centra

• Alle bestaande en nieuwe initiatieven komen samen



Ontwikkeling!



Meer focus op talentontwikkeling

• Nieuwe koers door samenwerking met Jumbo Visma en NOCNSF middels Cycling
Class NL
- 1 hoofdcoach talentontwikkeling > Martin Truijens

- 2 talentcoaches voor voltijds coachen junioren > Marco van Bon en Larissa Havik

- 1 bondscoach U-23 vrouwen en junior vrouwen > Loes Gunnewijk

- 1 bondscoach U-23 mannen en junior mannen > Adriaan Helmantel

• Meer focus voor de regio door samenwerking met Jumbo Visma en TeamNL
- Team Jumbo Visma Academy, Ready2Race & Cycling Class NL. Dit zijn we nu aan het uitwerken. Een 

plan inclusief clubs, districten, RTC’s en STDC’s.



Uitgangspunten 

- 4 pijlers: Voeding, prestatiegedrag, fysieke training en techniek & tactiek

- Meer goede coaches opleiden!

- Dagelijks begeleiden > grote verschil met nu!

- Minder wedstrijden en meer kiezen voor trainingsprogramma

- Veel overleg met regiocoaches

- CCNL> volledig open voor mensen die meerdere disciplines uitvoeren, wel met oogmerk weg

- In het groeimodel zouden we dat wel kunnen uitbreiden als daar ruimte voor is 

- Een voorbeeld: Aantal mensen uit de testen geadviseerd naar de baan te gaan



Van RTC naar Regio

• Bestaande termen vervangen (frisse start)

• RTC > Regioteam of Regiocentrum

• Districtsploeg > Regioteam

• RTC coach > Regiocoach

• STDC > Regiocoach

• Geen verschillen meer tussen deze coaches.

• Selectie meer open karakter

• Eenvoudig uit te leggen

• Sluit beter aan bij de mogelijkheden en vereisten en bij de regiotrainingen MTB 
en veldrijden



Regiocoaches

• Inzetten op talentontwikkeling voor regiocoaches

• Meer goede coaches opleiden!

• Onderbouwd met data

• WT 3, WT 4 of een vergelijkbare opleiding

• Kennis delen met en gebruik maken van clubtrainers

• Vrijwilligersvergoeding (of meer)

• Streven naar goede beloning!

• In samenwerking met TeamNL Centra



Nieuwe initiatieven

• KNWU Regio Academie: Regiocentrum voor talentontwikkeling, 
onderwijs en ondernemen
• Sportstimulering en talentontwikkeling in de regio

• Fietsservicepunt 

• Gecombineerd met vakinhoudelijke scholing ROC (opleiding nieuwe fietstechnici)

• Testtraject nieuwe e-bikes

• Ecosysteem

• financiering vanuit gemeente en ministerie

• Eerst pilot draait in sloten

• In samenwerking met GoingDutch!



Mogelijk competitievoorstel
• Koersen, tactiek en wielercultuur zijn ook belangrijk! Dit 

gedeelte ligt vooral bij de bond landelijk en regionaal

• Regiocompetitie voor districtsselecties. Een nieuw aanbod van 
wedstrijden. 

• Het versterken van de rol regio/district bij de 
talentontwikkeling en de coördinatie daarvan.

• Stimuleren van club overstijgende activiteiten.

• Het afremmen van de noodzaak om van vereniging of district 
te veranderen. Verhogen van de mogelijkheid om in de eigen 
regio te blijven.



F

Feedback please!



Andere teams?

• Gezamenlijk visie voor 1 opleidingsmodel > CCNL

• Uitstroom zit geen verplichting aan

• Opleiden voor alle teams

• Bijvoorbeeld > Er gaan nu al renners naar professionele teams

• Er is een gezamenlijke financiering

• Continentale teams gaan hiervan profiteren



3. Financiën Q3 cijfers



Jaarverslag 2018 

Prognose Q3 2021



Prognose Q
3 2021

Begroting 
2021

Afwijking 
2021

Prognose Q2 
2021

Lidmaatschappen & Licenties € 1.347.500 € 1.917.075 - € 569.575 € 1.369.300

Topsport € 0 € 0 € 0 € 0

Wedstrijdsport - € 361.600 - € 307.125 - € 54.475 - € 307.300

Commercie & Breedtesport - € 422.700 - € 413.467 - € 9.233 - € 459.500

Algemeen/overhead - € 929.900 - € 1.322.385 € 392.485 - € 1.140.800

TOTAAL - € 366.700 - € 125.902 - € 240.798 - € 538.300

Prognose Q3 2021 – Begroting 2021



Prognose Q3 2021 – Begroting 2021

Toelichting 
Lidmaatschappen Impact tariefwijziging, achterblijvende aantallen in plaats van 

verwachte groei door tariefwijziging
Licenties Startlicenties lopen achter op begroot (-70% ten opzichte van begroot)

Topsport Doelstelling voor 2021 om gehele middelen voor Topsport te 
benutten of indien nodig te realloceren

Wedstrijdsport Inkomsten uit evenementen lopen erg achter; daarentegen 
worden er door het uitvallen van evenementen ook minder 
kosten gemaakt. Personeelskosten lopen door.

Commercie & Breedtesport Naast reeds ingezette bezuinigingen minder omzet en meer 
inzet personeel t.b.v. MijnKNWU

Algemeen/overhead Additionele inkomsten vanuit NOC*NSF + Heerema; diverse 
besparingen op bondsorganisatie en verzekeringen i.v.m. 
uitvallen evenementen en minder lidmaatschappen. 
Herberekening personeel i.v.m. personeelswisselingen.

TOTAAL PROGNOSE TEKORT -€ 366.700



4. Update vacatures hoofdbestuur



5. Verkiezing voorzitter hoofdbestuur



Artikel 21 van de statuten:

5. Over personen wordt schriftelijk gestemd; indien het aantal kandidaten gelijk 
is aan het aantal vacatures, is benoeming bij acclamatie toegestaan. 

6. Ieder van de aanwezige stemgerechtigde leden kan maximaal zoveel 
stemmen uitbrengen als er vacatures zijn en per kandidaat maximaal één stem. 

7. Bij stemming is per kandidaat minimaal één derde van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen per vacature vereist.



6. Rondvraag


