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NOTULEN 142E CONGRES 
DATUM 4 oktober 2021 

LOCATIE Hotel van der Valk, Breukelen 

OPGESTELD DOOR: Mirjam Tuithof 

 
AANWEZIG 29 stemgerechtigde leden: 

 
Afdelingen 
Noord-Oost Jolanda Bakker 
 Natascha Massop 
West  Ad Jansen 
  Yvonne Plaisant v.d. Wal 
Zuid  Brigitte Beerendonk 
  Petra Kuitert 
 
Districten 
Limburg  John Waterreus 
Midden  Arnold Cramer 
  Steven Kroesbergen 
Noord  Rikus Bartol 
  Eerde de Vries 
Noord-Holland  Afwezig 
Oost  Joke Slaager 
  Sebastiaan Waasdorp 
Zuid-Holland  Ben Hiep 
  Johan van Zanten 
Zuid-Oost  Stijn Kramer 
Zuid-West  Anja de Bont 
  Marinka van Teeffelen 
 
Kunstfietsen 
KWV de Heidebloem  Petra Konings 
 
Belangenvereniging voor wedstrijdorganisaties V.O.W. 
  Herman Brinkhoff 
  Jan van Ommen 
  Chris Tiekstra 
  Henk Zomerdijk 
 
Belangenvereniging voor topsporters V.V.B.W. 
  Reinier Honig 
  Bobbie Traksel 
  Gerrit Vixseboxse 
  Bruno Walrave 
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Belangenvereniging voor sponsorgroeperingen VWW&S 
  Richard Plugge 
  Merijn Zeeman 
 
Hoofdbestuur (niet stemgerechtigd) 
  Jak Dekker, waarnemend voorzitter 
  Marianne van Leeuwen, secretaris 
  Jolon van der Schuit, penningmeester 
  Simon Meijn, bestuurslid 
  Robert Slippens, bestuurslid 
  Marijn de Vries, bestuurslid 
 
  Wouter Bos, kandidaat voorzitter 
 
  Thorwald Veneberg, directeur wedstrijdsport & topsport 
  Margo de Vries, directeur commercie & facilitair 
 
Ook aanwezig 
  Martin Truijens, Cycling ClassNL 
  Bas Boss, medewerker Uniebureau 
  Jan van Veen, hoofdcoach KNWU 

 
1. Opening en mededelingen 
Waarnemend voorzitter Jak Dekker opent het 142e congres en heet iedereen welkom op dit bijzondere 
congres. Hij is verheugd met het grote aantal aanwezigen, waarmee er ruimschoots wordt voldaan aan 
het minimum aantal stemgerechtigde leden voor de verkiezing van de nieuwe voorzitter. 
Daarnaast zal het congres worden bijgepraat over een aantal actuele onderwerpen. 
 
Thorwald Veneberg verzoekt afdelingen en districten om richting de verenigingen kenbaar te maken dat 
men voor deelname aan clubwedstrijden voor de verzekering ook een startlicentie nodig heeft en niet 
alleen een lidmaatschap. 
 
2. Presentatie gezamenlijk plan talentontwikkeling 
Thorwald geeft een presentatie samen met Martin Truijens over talentontwikkeling, zie bijlage. 
Merijn Zeeman van Jumbo-Visma geeft ook nog aanvullende toelichting. 
 
Thorwald maakt van de gelegenheid gebruik om Jan van Veen, nieuwe hoofdcoach KNWU vanaf 1 
oktober 2021, zichzelf voor te laten stellen. Daarnaast is Geeske van Wijk aangesteld als programma-
manager topsport. Dit wat betreft de wijzigingen bij de KNWU in de aansturing van de topsport. 
 
Vanuit de BMX worden complimenten gegeven voor dit mooie plan, maar ook kritische vragen gesteld 
aangaande de overige disciplines die niet aan bod komen en de financiën die hiervoor beschikbaar 
worden gesteld. Steven Kroesbergen heeft ook het idee dat juist aandacht nodig is voor andere 
disciplines. Reinier Honig vindt het een mooi verhaal, de vragen die hij vooraf had zijn beantwoord, 
maar hij snapt ook de zorgen vanuit de andere disciplines.   
 
Thorwald geeft aan dat eerst de weg goed wordt neergezet, van fouten wordt geleerd en vervolgens 
wordt dit uitgerold naar andere disciplines. De faciliteiten zijn bij andere disciplines ook belangrijk, dit 
moet structureler en beter worden geborgd. We omarmen alle initiatieven en het is niet of/of maar 
en/en. Ook aan de onderkant bij de clubs komen steeds meer initiatieven, waar we gas op moeten 
geven. Zo zijn we bijvoorbeeld ook in gesprek met Papendal over dat de BMX regioteams niet zouden 
moeten betalen voor het gebruik van de BMX-baan. 
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Thorwald verduidelijkt dat geld vanuit NOC*NSF is gelabeld; dat wat bestemd is voor junioren weg gaat 
nu naar CyclingTeamNL. Dit is geen geld van andere disciplines. 
Jak vult aan dat we ook kijken naar andere geldstromen voor verdere financiering. 
 
Reinier maakt zich zorgen over de uitstroom en de nazorg. Sebastiaan Waasdorp maakt zich eveneens 
zorgen over de schil, in- en uitstroom, mogelijkheden om de regio de hulp te bieden. Hij voelt de 
samenwerking met verenigingen en districten nog niet. Rikus Bartol mist ook een stuk communicatie. 
Dit belang wordt gedeeld en het is duidelijk dat dit een actiepunt is. 
 
Jak maakt een einde aan de discussie. Vanuit het bestuur heeft men besloten dit mooie initiatief op te 
pakken. Het grootste deel van onze achterban doet aan wegwielrennen. Van daaruit zullen we gaan 
uitbouwen naar overige disciplines. Dit gaat wel enkele jaren duren. 
Start van een initiatief wat veel breder ligt, naar een bredere multidisciplinaire opleiding. 
 
Er worden nog enkele vragen beantwoord waarna we overgaan naar het volgende agendapunt. 
 
Rikus vraagt waar de selectie plaatsvindt van de mensen die WT3 en WT4 gaan volgen. 
Thorwald geeft aan dat iedereen die de opleiding wil doen, welkom is. 
Martin heeft meerdere mensen gesproken in de regio’s, daarmee beginnen, goede voorbeelden delen. 
 
Henk Zomerdijk heeft een opdracht naar het hoofdbestuur; Er zijn bijna geen provincies die geld in 
wielrennen stoppen. Het is nodig om te lobbyen om die provincies en gemeenten via de boegbeelden 
over de brug te krijgen. 
 
Bobbie Traksel heeft niets gehoord over de combinatie met school wat wel belangrijk is in die leeftijd en 
bij Rabobank destijds niet werd gedaan. Thorwald geeft aan dat dit zeker wel is genoemd in de 
presentatie. 
 
3. Financiën Q3 cijfers 
Jolon van der Schuit geeft een korte update over de financiën. 
Fors verlies aangekondigd in het voorjaar. Het verlies lijkt iets minder groot te worden. 
Gelukkig hebben we genoeg vlees op de botten om het verlies op te vangen. 
We hebben wat geld vanuit de overheid gekregen, wat meer licenties uitgegeven dan ingeschat, 
uitgaven bespaard. 
We zijn druk bezig met de cijfers van 2022, in het najaarscongres worden deze gepresenteerd. 
Ad Jansen waarschuwt te letten op de afname van de startlicenties, in het voorjaar al aangegeven. 
 
Het congres applaudisseert voor de verbetering in een paar maanden tijd. 

4. Update vacatures hoofdbestuur 
Jak refereert aan het feit dat Jolon in het najaar aftreedt en zich niet herkiesbaar stelt. 
Er wordt komende week met een aantal kandidaten gesproken voor deze vacature. 
 
Simon Meijn heeft te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn. 
Het hoofdbestuur zal te zijner tijd een profiel opstellen en deze communiceren. 
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Bobbie Traksel vraagt of er weer gewerkt wordt met een selectiecommissie. 
 
Voor de vacature penningmeester is er een selectiecommissie met een vertegenwoordiger vanuit de 
VOW, district Noord, hoofdbestuur en financiële commissie.  
Voor de vacature van Simon wordt dit nog besproken. 
 
5. Verkiezing voorzitter hoofdbestuur 
Jak leidt de verkiezing in. Na het onverwachte vertrek van Marc van den Tweel naar NOC*NSF moest 
de KNWU weer heel snel op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
In overleg met het congres is een vertrouwenscommissie in het leven geroepen. 
 
Robert Slippens geeft een toelichting op de vertrouwenscommissie en dankt de leden voor het mooie 
traject. Zes kandidaten zijn uitgenodigd voor een eerste gespreksronde in twee groepen. 
Hieruit zijn twee kandidaten voor een tweede gesprek uitgenodigd. 
Van daaruit is unaniem gekozen om Wouter Bos voor te dragen. 
Er is geen tegenkandidaat ingediend. 
 
Jak vult aan dat het bestuur achter het besluit van de vertrouwenscommissie staat en vraagt Wouter 
Bos zich voor te stellen aan het congres. 
 
Wouter Bos is geen wedstrijdrenner maar fietst wel en heeft een enorme liefde voor de wielersport. 
Hij is enthousiast over het verhaal CyclingTeamNL met coaches uit zwemmen en schaatsen en 
samenwerking met een grote wielerploeg. Daarna heeft hij met belangstelling de discussie gehoord, 
waaruit wel blijkt hoe ingewikkeld het is zo’n bond te besturen. 
Hij ziet het als een grote uitdaging om iedereen zich thuis te laten voelen bij de KNWU. 
Tussen nu en eind van het jaar zal hij gebruiken om zoveel mogelijk mensen te leren kennen. 
 
Wouter Bos wordt bij acclamatie benoemd als nieuwe voorzitter. 
 
6. Rondvraag 
Rikus luidt de noodklok over parcoursen met gravelstroken. Wat wordt eraan gedaan? 
John Waterreus geeft aan dat dit bij de Commissie Wegsport bekend is. Dit zal in behandeling worden 
genomen, want is in het kader van veiligheid niet de bedoeling. 
 
Rikus informeert naar eenduidigheid van de verzettabellen, omdat dit op verschillende manieren wordt 
weergegeven: weerstand, dikte banden, hoogte velgen, etc., is dit niet duidelijk. 
Steven reageert dat de KNWU geen verzettabel hanteert, alleen een maximale afstand. 
 
Herman Brinkhoff is benieuwd naar de ontwikkeling van de politiebegeleiding. 
Thorwald heeft een overleg met verschillende ministeries  en landelijke eenheid politie gehad. Er is een 
rapport opgesteld in opdracht van een aantal ministeries naar aanleiding van kamervragen die hierover 
zijn gesteld. Er wordt aangedrongen op herstructurering van de competitie vanwege 50% minder 
politiebegeleiding. 
Er vindt gelukkig goed overleg plaats met het landelijke politiekorps, maar het hervormen van de 
kalenders is zeer weerbarstig. Het contact tussen organisatoren, de verschillende politieregio’s en 
KNWU moet beter. 
Er komt een pilot met motor-verkeersregelaars, daarna moet dit nog wettelijk worden geregeld nadat 
eerst juridisch onderzocht is wat de mogelijkheden zijn. We blijven druk zetten op de ministeries. 
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Anja de Bont reageert dat er niet voldoende vrijwilligers voor het NK waren te vinden na verschillende 
mails waardoor ze de organisatie terug hebben gegeven. Thorwald verzoekt eerder de KNWU te 
betrekken bij het probleem, zodat wij bijvoorbeeld een landelijke oproep kunnen doen. 
 
Anja vraagt wederom aandacht voor MyLaps. Ze heeft in de wandelgangen vernomen dat zij ermee 
gaan stoppen, maar bovenal werkt het niet goed. Moeten de matten wellicht vernieuwd worden? 
Robert Slippens en Bas Boss geven aan dat dit aan verschillende factoren kan liggen. 
In 2011 zijn ze geïnstalleerd, het magnetisch veld kan verstoord worden door een dranghek op de mat. 
De batterijen kunnen ook onderhand aan vervanging toe zijn. 
Aan de hardware en de chips is niets veranderd, dus de vraag is of het aan het signaal of de chip ligt. 
Er zal meer voorlichting gegeven moeten worden over mogelijke oorzaken en vooral over de installatie 
van de systemen bij de wedstrijden. 
 
Rikus onderschrijft het transponderprobleem en stelt voor het schrijven van de commissie jury & 
reglementen te delen met overige districten. In mei is een rapportage door Nelie Schouten opgeleverd 
over alle ellende plus oplossingen. 
 
Reinier zou het fijn vinden als de jury ook kijkt naar deelnemerslijsten en niet alleen naar het systeem. 
Volgens het reglement is de chipsmeting echter leidend. 
 
7. Sluiting 
Jak sluit de vergadering om 21.30 uur en bedankt ieder voor zijn/haar komst en nodigt eenieder uit voor 
een drankje aan de bar. 
 
 
 
 
Bijlage 
- PowerPoint presentatie 
 
Besluitenlijst 
- Wouter Bos wordt bij acclamatie benoemd als nieuwe voorzitter hoofdbestuur 
 
Actielijst 
- Communicatie rondom CyclingClassNL richting verenigingen en districten verbeteren. 
- Lobbyen bij gemeenten en provincies voor investering in wielrennen. 
- Voorlichting geven over gebruik en onderhoud MyLaps chips en matten. 
 


