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AGENDA 143E CONGRES  
  
Het congres wordt gehouden op maandag 29 november 2021, aanvang 19.30 uur, in Hotel Van der Valk 
Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen.   
 
Agenda:   

1. Opening  
2. Mededelingen  
3. Complimenten & goed nieuws 
4. Hoogtepunten 2021 
5. Notulen 141e congres 28 juni 2021 
6. Notulen 142e extra congres 4 oktober 2021  
7. Ingekomen Stukken  
8. Portefeuilleverdeling hoofdbestuur (ter informatie) 
9. Financiën  

 a. Begroting en tarieven 2022 
 b. Financiële Commissie 

10. Voortgang KNWU structuur  
11. Vacatures hoofdbestuur  

- verkiezing penningmeester  
- vacature 

12. Rondvraag  
13. 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.  
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AGENDAPUNT 5. NOTULEN 141E CONGRES 
 
 

DATUM 28 juni 2021 
LOCATIE Hotel van der Valk, Breukelen 
OPGESTELD DOOR: Mirjam Tuithof 

 
 

AANWEZIG 24 stemgerechtigde leden: 
 
Afdelingen 
Noord-Oost Natascha Massop 
West  Ad Jansen 
  Yvonne Plaisant v.d. Wal 
Zuid  Brigitte Beerendonk 
  Petra Kuitert 
 
Districten 
Limburg  Al Vermeeren 
Midden  Steven Kroesbergen 
  Nico Oord 
Noord  Rudi Nagengast 
  Bernard Pijper 
Noord-Holland  Afwezig 
Oost  Joost van Oostrum 
  Joke Slaager 
Zuid-Holland  Ben Hiep 
  Johan van Zanten 
Zuid-Oost  Afwezig 
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. 
  Bobbie Traksel 
  Bruno Walrave 
   
Belangenvereniging voor sponsorgroeperingen VWW&S 
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  Jaap van Hulten 
 
 
Hoofdbestuur (niet stemgerechtigd) 
  Jak Dekker, bestuurslid 
  Marianne van Leeuwen, secretaris 
  Simon Meijn, bestuurslid 
  Jolon van der Schuit, penningmeester 
  Robert Slippens, bestuurslid 
  Marc van den Tweel, voorzitter 
  Marijn de Vries, bestuurslid 
  Thorwald Veneberg, directeur wedstrijdsport & topsport 
   
Financiële commissie (niet stemgerechtigd) 
  Hennie Beijer, voorzitter 
 
Ook aanwezig 
1 genodigde 
3 medewerkers van het Uniebureau 

1. Opening 
Voorzitter Marc van den Tweel opent het 141e congres. 
Fijn dat we weer bij elkaar mogen komen, helaas nog niet schouder aan schouder. 
Het is voor Marc zijn eerste en laatste congres als voorzitter, hij treedt per 1 juli in dienst bij NOC*NSF en 
blijft de belangen behartigen van de sport, maar beide functies zijn niet verenigbaar met elkaar. 
 
2. Mededelingen 
Naast een voorzitter moet de KNWU in het najaar ook op zoek naar een nieuwe penningmeester.  
Jolon van der Schuit is aftredend en niet herkiesbaar. Als men iemand kent of als je zelf diegene bent die 
interesse heeft, wordt men verzocht zich te melden. 
Aan het eind van deze vergadering treedt Jak Dekker aan als waarnemend voorzitter tot de nieuwe 
voorzitter is gekozen. 
 
Op 1 juli 2021 treedt de WBTR in werking, waarvoor aandacht wordt gevraagd. 
 
3. Notulen van het congres van 19 november 2020 en 5 januari 2021 
Beide notulen worden tekstueel en naar aanleiding van in een keer aan de orde gesteld. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen, notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

4. Ingekomen stukken 
Er zijn een aantal ingekomen stukken ontvangen: 
 
District Oost d.d. 26-04-2021 - Talentsamenwerking met Jumbo Visma 
Directeur Thorwald Veneberg licht een en ander toe.  
Concept samenwerking Cycling Class NL is gepresenteerd. 
Hierop zijn reacties vanuit districten ontvangen, hoe dit samen te voegen met districtsactiviteiten. 
Door district Zuid-West is hier ook een vraag over gesteld. 
Vanuit district Oost kwam een verzoek om financiën in begeleiding en organiseren van wedstrijden. 
De financiering vanuit districten is ook niet onuitputtelijk, er zal gekeken worden naar maatwerk per 
district. Wellicht in combinatie met financiën vanuit subsidie NOC*NSF of vanuit de reserves van de 
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districten. Vanuit de Cycling Class NL wordt met bewondering meegekeken naar de initiatieven vanuit 
districten. 
 
VOW d.d. 15 juni 2021 - Politiebegeleiding Nederlandse wegwedstrijden 
Thorwald geeft aan dat nogmaals aandacht is gevraagd voor dit probleemstuk. 
Alle portefeuillehouders sport in de Tweede Kamer zijn aangeschreven. 
Een voorstel is verkeersregelaars bevoegdheden te geven zodat zij hierin politie kunnen vervangen. 
Daarnaast is Henk van Beusekom continue in gesprek met het Korps Landelijke Politiediensten. 
 
Herman Brinkhoff van de VOW verzoekt de huidige voorzitter in zijn nieuwe functie bij meerdere 
ministeries druk op de ketel te zetten. Hij ondervindt veel steun vanuit PR NOC*NSF en dat is prettig. 
Marc beaamt dat er een breed besef is bij alle voorzitters en directeuren sportbonden dat een actief beleid 
gevoerd moet worden richting de politiek, dat is ook een van zijn opdrachten. 
 
Joost van Oostrum benadrukt goed uit te leggen dat we politiebegeleiding willen bij stad-tot-stad 
wedstrijden en niet alleen - zoals nu al mogelijk in de huidige wetgeving - bij omlopen.  
Hij adviseert hiervoor ook de contacten met de KNMV aan te halen. 
 
Ben Hiep verwijst naar de Belgische situatie waar ze hiermee al bekend zijn. 
Herman Brinkhoff merkt op dat het hele dossier in Den Haag ligt, inclusief de Belgische situatie. 
 
Afdeling West d.d. 18 juni 2021 - Agendapunt 8 Werkgroep KNWU structuur 
Wordt behandeld bij het desbetreffende agendapunt. 
 
5. Jaarverslag 2020 
Marc verwijst naar het jaarverslag waarin ondanks corona mooie resultaten staan vermeld.  
Hij verzoekt eventuele redactionele op- of aanmerkingen te sturen naar redactie@knwu.nl. 
 
Inhoudelijk heeft Ad Jansen van afdeling West de opmerking dat het BMX-rennersoverzicht op pagina 25 de 
aantallen zijn van 2019 en niet van 2020. - Dit zal worden nagekeken. 
 
6. Financiën 
Jolon van der Schuit, penningmeester, licht de keuze toe om zich met spijt niet herkiesbaar te stellen.  
Hij heeft een jong gezin en een drukke baan. Wanneer hij keuzes moet maken valt dit altijd in het nadeel uit 
van de KNWU en dat kan op dit moment niet.  
 
2020 was financieel een zwaar jaar, 2021 is nog erger. 
Fijn om te zien dat een vaste kern ons er doorheen helpt en een licentie aan heeft gevraagd voor 2021. 
Er is keihard gewerkt om het financiële beheer onder controle te houden, alle lof aan het Uniebureau. 
Als gevolg van de reorganisatie is op de vaste bezetting gekort en hebben we extern personeel in moeten 
huren. Hopelijk zijn we weer snel op het oude niveau wedstrijden en lidmaatschappen. Gelukkig is de 
KNWU in het verleden zuinig geweest en hebben we de coronapandemie met reserves kunnen opvangen. 
Onze continuïteit is gewaarborgd. 
 
Aan de hand van sheets, geeft Jolon een toelichting op de jaarrekening. 
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Ad Jansen vraagt of het behoorlijke bedrag van districten en afdelingen reëel is. 
Jolon geeft aan dat dit de eindstand 2020 is, inventarisatie reserves 2021 moet nog plaatsvinden. 
 
Ad Jansen merkt op dat de uitgaven wedstrijdsport veel hoger zijn dan begroot en het jaar daarvoor 
ondanks corona. Thorwald licht toe dat posten anders zijn verdeeld en niet 1-op-1 vergelijkbaar. 
Jolon vult aan dat alles door de accountant is gecontroleerd. Hij zal dit uitzoeken en via de mail meer 
duiding geven. 
 
Ad Jansen complimenteert met de bedongen korting op de verzekeringen. 
 
Hennie Beijer, voorzitter financiële commissie doet het woord namens de commissie. 
 
Zoals elk jaar wordt de jaarrekening besproken met penningmeester, directie en de financiële commissie. In 
het eerste deel van het overleg waren ook de accountants aanwezig.   
 
Het resultaat 2020 zoals getoond na resultaatbestemming bedraagt € 102.364 negatief en wordt ten laste 
gebracht van de algemene reserve. Door het negatieve resultaat daalt de algemene reserve van € 857.000 
eind 2019 naar € 655.000 eind 2020.   
 
Het jaar 2020 was een heel bijzonder jaar. Begin maart 2020 werden alle wedstrijden afgelast en kwam de 
sportwereld stil te liggen vanwege de Covid-19 pandemie. Conclusie jaarrekening/resultaat 2020; de omzet 
viel tegen, kostenbesparingen werden doorgevoerd maar de valse start i.v.m. de vergeten reservering van 
het vakantiegeld 2019 ad. € 77.000 werd niet meer ingelopen.   
 
De commissie is heel blij dat Ingrid Meulman dit jaar is aangesteld als Financieel Manager bij de KNWU. Dit 
komt wat betreft de financiële commissie de continuïteit ten goede. Dit was ook één van de doelstellingen 
van de reorganisatie. Zij heeft de afgelopen maanden een topprestatie geleverd om samen met haar team 
de jaarrekening 2020 op te leveren. Daarnaast ziet zij vanuit haar ervaring bij de Triatlon- en Atletiekbond 
diverse verbeteringen die zij graag bij de KNWU wil oppakken zodat de financiële administratie en zeker 
ook het ondersteunen van de directie in het financieel plannen weer op het juiste niveau komt te liggen.  
 
In 2020 is het nieuwe financieel systeem (AFAS) in gebruik genomen. De basis staat maar moet nog verder 
worden ingericht. Het Uniebureau verwacht de laatste punten dit jaar te kunnen afronden. 
 
Met de reorganisatie zijn er bewust enkele organisatorische risico’s genomen. De situatie met de 
implementatie van MijnKNWU in combinatie met het nieuwe financiële systeem heeft echter veel meer 
aandacht gevraagd dan vooraf ingeschat. Daardoor kon afgelopen jaar te weinig aandacht gegeven worden 
aan financiële planning en bijsturing, ondanks de inzet van interimmers. Door de komst van de nieuwe 
Financieel Manager heeft de financiële commissie de verwachting dat de financiële organisatie in een iets 
rustiger vaarwater terecht is gekomen. De eerste stappen zijn gezet maar we zijn er nog niet. Daar zijn 
penningmeester, directie en financieel manager zich bewust van. 
 
In het najaarscongres 2020 heeft de financiële commissie aangegeven dat gezien de huidige COVID-19 
pandemie we deze periode eerst moeten zien te overleven en het punt van de algemene reserve op een 
later moment weer bespreekbaar te maken.  Ook nu herhalen we ons advies en probeer in 2022/2023 wel 
in het congres een oordeel te vellen over de hoogte van de algemene reserve.  
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De jaarrekening 2020 is door Schuiteman Registeraccountants gecontroleerd. Naar oordeel van de 
accountant waren de financiële processen in 2020 goed op orde, rekening houdend met een kleine 
organisatie zonder winststreven.   
 
De financiële commissie adviseert het congres om de jaarrekening 2020 goed te keuren en hierdoor het 
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2020. 
 
Het congres stemt hier unaniem mee in. 
 
 
Jolon geeft een toelichting op de impact van corona en de prognose. De inhoudelijke inschattingen kloppen 
niet helemaal. Hij benadrukt dat de continuïteit niet in gevaar is. Wanneer 2022 weer een normaal jaar is, 
overleven we dit. 
 
Ad Jansen merkt over licenties en lidmaatschappen op dat het lidmaatschap is verlaagd naar  
€ 7 en de startlicenties schaars zijn. Er worden wel veel chips aangevraagd, mensen rijden kennelijk wel 
wedstrijden. Dat is een verkeerd signaal. We moeten goed kijken naar wat men wel of niet mag met 
lidmaatschap versus startlicentie. 
 
Joost van Oostrum constateert dat er vanwege de middelen topsport, geen gebruik gemaakt kan worden 
van de NOW. We worstelen vaker met verschil topsport en andere middelen. Hier moeten we scherper 
onderscheid in maken door niet alleen de begroting te scheiden, maar echt een harde knip te maken. 
Wellicht kan Jolon kijken naar de mogelijkheid van twee aparte rechtspersonen. 
 
7. Status MijnKNWU2.0 
Marianne van Leeuwen, secretaris hoofdbestuur, geeft een mondelinge toelichting. Er is vooruitgang, het is 
een nieuwe manier van werken, succesvol. Er staat een basis van waaruit we verder kunnen werken. 
 
Steven Kroesbergen vraagt als er een wedstrijd is verreden, of we dan ook een uitslag hebben. – ja. 
 
Natascha Massop verzoekt Nederlandse termen te gebruiken zodat iedereen het kan volgen.  
Marianne bedankt voor de suggestie en zal hier in het vervolg rekening mee houden. 
 
Joke Slaager vraagt wie er in de gebruikersgroep zitten en stelt een praktische vraag die door Bas Boss 
wordt beantwoord. Ad Jansen mist iemand in de gebruikersgroep die de ledenadministratie voert vanuit de 
vereniging. Brigitte Beerendonk vraagt of je als gebruiker ook waarnemingen kunt doorgeven. – Jazeker, via 
service@knwu.nl. 
 
Herman Brinkhoff merkt op dat Race-director door de UCI wordt gebruikt als algemene aanduiding voor 
koersdirecteur en adviseert een andere naam te gebruiken. 
 
Anja de Bont geeft aan dat de chips van Mylaps niet allemaal goed zijn geregistreerd.  
- Voor zover bij de KNWU bekend is alles geregistreerd. Wanneer men tegen problemen aanloopt, zal dit 
individueel moeten worden nagekeken.  
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Bobbie Traksel vraagt of de gegevens worden opgeslagen van deelnemers van dikke banden races, zodat 
men die later kan benaderen. - MijnKNWU zit achter de database van de startwedstrijden. 
 
Marianne geeft een update over de datahack op MijnKNWU1.0 eind november 2020: 

 Er is melding gemaakt bij de Autoriteit Persoons Gegevens 
 Zij zijn hier verder niet bij ons op terug gekomen met aanvullende vragen 
 We hebben de geconstateerde fouten zodanig opgepakt dat het niet meer kan voorkomen 
 Belangrijkste is dat de oude applicatie offline is gehaald (niet meer online te benaderen) 
 We hebben iedere gebruiker van het oude platform gevraagd een nieuw wachtwoord voor de 

nieuwe applicatie in te stellen  
 We hadden al eerder voor deze hack een Penetratie test (Security test) laten uitvoeren op het 

nieuwe platform. De bevindingen uit deze test zijn reeds doorgevoerd op het nieuwe platform 
 Daarnaast hebben we met dezelfde partij die deze Penetratietest heeft uitgevoerd afspraken 

gemaakt om periodiek (jaarlijks) een zelfde soort test uit te voeren 

8. Werkgroep KNWU structuur 
Joost van Oostrum geeft namens de werkgroep een toelichting op de aanleiding van de instelling van de 
werkgroep KNWU-structuur. Een aantal voorzitters is naar het bestuur gestapt over de onduidelijkheid van 
de bestuurlijke organisatie en behoefte aan vereenvoudiging. Het uiteindelijke voorstel is onder meer het 
terugbrengen van het aantal districten en afdelingen in minder regio’s en het centraliseren van bepaalde 
taken.  
 
Het Hoofdbestuur neemt niet alle voorstellen over. Joost reageert op de oplegger van het bestuur.  
De werkgroep is het niet eens met de benoeming van de directeur-bestuurder door het hoofdbestuur maar 
vindt dat de aanstelling door het ledenberaad zou moeten gebeuren. 
Het starten van de ledenraad en de districten en afdelingen daarnaast te laten bestaan is niet duidelijk, 
advies dit niet te doen. 
De vraag wat de sporter ermee opschiet, kun je ook stellen bij de huidige situatie.  
Extra adviezen zijn bij de werkgroep niet bekend. Benieuwd waarom het bestuur een deel wil overnemen 
en niet alles.  
Namens de werkgroep geeft hij het advies het gehele pakket over te nemen, dit kan wel gefaseerd. 
 
Marc bedankt Joost en de werkgroep voor het werk van de afgelopen 2,5 jaar. 
De reactie van het hoofdbestuur is aanzienlijk korter dan de rapportage. Marc licht deze toe. 
In mei is er voor het eerst voltallig over de gehele rapportage gesproken in het hoofdbestuur. 
Het is een advies van de werkgroep aan het hoofdbestuur, waarmee het nu de verantwoordelijkheid is van 
het hoofdbestuur, waarna het congres een besluit neemt. 
De verwachting is in het najaarscongres een voorstel vanuit het hoofdbestuur aan het congres te doen. 
Het bestuur omarmt de visie en de richting, maar zien ook wat problemen, issues en consequenties. 
Het bestuur wil hierover met de werkgroep en stakeholders in overleg en gaat de komende maanden aan 
de slag. 
 
In het kort gaat Marc in op de punten door Joost genoemd; 
Het voorstel dat het ledenberaad de directeur-bestuurder benoemt. Hiervoor is bij andere bonden 
gekeken, voor een slagvaardige cultuur vindt door het ledenberaad controle namens de leden plaats. De 
aanstelling van de directeur bestuurder wordt bepaald door de raad van toezicht bij andere bonden. 
Een eenvoudige heldere structuur is wenselijk, duidelijke keuzes maken, eindbeeld moet helder zijn. 
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De vraag zou volledig moeten zijn: “Wat wordt de sporter er beter van dan hoe het nu is?” De situatie is nu 
eenmaal zoals hij is en wanneer je dit gaat veranderen, moet men hier beter van worden.  
Het wordt zeker niet op de lange baan geschoven. 
 
Het bestuur vraagt aan het congres instemming het voorstel in lijn met deze visie verder uit te werken 
zonder concrete besluiten nu. Men wil graag gedegen besluiten nemen die toekomstbestendig zijn. 
 
Bobbie informeert of het wellicht verstandiger is eerst een nieuwe voorzitter te kiezen en hem/haar om 
een visie te vragen. – Niet alles moet aan de nieuwe voorzitter worden opgehangen. De werkgroep heeft 
uitgebreid werk gedaan. 
 
Jak Dekker geeft aan dat het bestuur de komende maanden stappen wil zetten en met belanghebbenden in 
gesprek zal gaan. In het najaarscongres wil het bestuur met een richting komen die gedragen wordt door de 
achterban.  
 
Joost merkt op dat de werkgroep al met de verschillende groeperingen heeft gesproken. Hij adviseert niet 
heel veel tijd ervoor te nemen. Het rapport moet niet helemaal als een verrassing zijn gekomen. Marc vult 
Jak aan dat het bestuur tijd gaat steken in het doorgronden van de notitie, maar niet het werk van de 
werkgroep opnieuw doen. Het streven is om in het najaarscongres met een gedragen voorstel te komen. 
 
Ad Jansen heeft namens afdeling West een ingekomen stuk ingediend. Naar aanleiding van de toelichting 
van Joost heeft hij een matiger stelling dan tot die tijd steeds begrepen. Hij heeft het gevoel continue 
persoonlijk te worden aangerekend voor de mening die hij van de verenigingen tracht over te brengen. 
Tijdens de consultatiebijeenkomst is hem toegezegd antwoorden te krijgen. 
De omni-verenigingen geven aan dat de afdeling van toegevoegde waarde is, het districtsbestuur niet. 
Hij wil weten waar hij goedkeuring aan geeft. 
 
Marc kan niet op alles ingaan, zorgen worden besproken, niet iedereen zal het eens zijn met uitkomst. 
 
Het hoofdbestuur krijgt toestemming om verder te gaan met de uitwerking. 
 
9. Werkgroep tarieven en afdrachten 
Henk van Beusekom geeft een toelichting aan de hand van een aantal sheets. 
Vanwege corona is het niet mogelijk om nu tarievenvoorstellen te doen voor 2022. 
Komende periode zal de werkgroep een en ander verder uitwerken en bespreken in het voorzitters- en 
landelijk overleg in september. 
 
10. Update verkiezing nieuwe voorzitter hoofdbestuur 
Marianne van Leeuwen geeft een toelichting op de voortgang van de verkiezing nieuwe voorzitter, zie ook 
de bijlage voor de sheets. 
 
Verzoek om de vacature te delen in het eigen netwerk of de vertrouwenscommissie te tippen als je iemand 
weet. Het tijdspad is opgerekt vanwege de vakantieperiode. Extra congres is op 4 oktober 2021. Er staat 
een deadline voor het indienen van een tegenkandidaat volgens de reglementen, maar bij voorkeur komen 
alle kandidaten via de vertrouwenscommissie. 
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11. Rondvraag 
Jak Dekker spreekt een dankwoord aan Marc voor zijn korte periode voorzitterschap. Jammer dat het zo 
kort was, wel fijn dat iemand vanuit het wielrennen op een belangrijke positie in de sport komt. 
Marc bedankt het bestuur en de directie voor de prettige samenwerking. 
 
12. Sluiting 
Marc sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn/haar komst. 
 
 
Besluitenlijst 
- Notulen 19 november 2020 worden ongewijzigd vastgesteld. 
- Notulen 5 januari 2021 worden ongewijzigd vastgesteld. 
- Jaarrekening 2020 wordt goedgekeurd en het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde 

financiële beleid over 2020. 
- Het bestuur krijgt instemming het voorstel van de werkgroep KNWU-structuur in lijn met deze visie 

verder uit te werken. 
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STATUS ACTIEPUNTEN 141E CONGRES 
 
- Jaarverslag pagina 25: de aantallen van het BMX-rennersoverzicht nakijken; deze zouden van 2019 zijn 

en niet van 2020. 
 
De conclusie van Ad Jansen is juist. De juiste aantallen voor 2020 zijn: 
 
Nationale BMX licenties. 
Noordoost 295 
Zuid              338 
West             290 
Totaal           923  BMX rijders licenties, exclusief kader en trainerslicenties 
 

- Uitzoeken waarom de wedstrijdkosten hoger zijn dan begroot en dan vorig jaar ondanks corona en per 
mail toelichten aan Ad Jansen. 
 
Dit wordt door de manager financiën één op één doorgenomen met Ad Jansen. 
 

- In 2022/2023 in congres de hoogte van de algemene reserve vaststellen. 
 
Komt in 2022 terug bij de jaarrekening 2021.  
 

- Onderzoeken waarom er een verschil is tussen aantallen startlicenties en aantallen chips. 
 
Na mailwisseling door Ad Jansen geconstateerd dat de relatie tussen het aantal chips en het aantal 
actieve rijders niet is te leggen. 
 

- Kijken naar de mogelijkheid van twee aparte rechtspersonen binnen de KNWU. 
 
NOC*NSF kent subsidies toe aan de sportbond KNWU in zijn geheel. 
Het is niet mogelijk de bond op te splitsen in twee aparte rechtspersonen. 
 

- Voorstel vanuit hoofdbestuur aan congres inzake nieuwe KNWU structuur. 
 
Ter behandeling agendapunt 6. 
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AGENDAPUNT 6. NOTULEN 142E EXTRA 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. 
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.  
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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. 
 
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. 



 
 
 
 

143E CONGRES KNWU 15 VAN 17  

 
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. 
 
 
 
 
Besluitenlijst 
- Wouter Bos wordt bij acclamatie benoemd als nieuwe voorzitter hoofdbestuur 
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STATUS ACTIEPUNTEN 142E CONGRES 
 
- 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. 
 
Deze actiepunten zijn in behandeling, status hiervan wordt gegeven in voorjaarscongres 2022. 
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AGENDAPUNT 7. INGEKOMEN STUKKEN 
 
Ingekomen stukken dienen uiterlijk 19 november 2021 ingeleverd te worden bij de secretaris van het 
hoofdbestuur via mirjam.tuithof@knwu.nl.  
 



 
 

AGENDAPUNT 8. PORTEFEUILLEVERDELING HOOFDBESTUUR 
 

NAAM FUNCTIE SPORT AANDACHTSGEBIEDEN 

Wouter Bos Voorzitter  Strategie 
Structuur/governance 
Districten/afdelingen/verenigingen 
Internationaal 
NOC NSF 

Marianne van Leeuwen Secretaris Para-cycling Innovatie 
Duurzaamheid 

[vacature] Penningmeester BMX (freestyle) Financiën 

[vacature]    

Jak Dekker Vice voorzitter Off Road Wedstrijdsport 
Breedtesport 
Klankbord Topsport 

Robert Slippens Lid hoofdbestuur Baanwielrennen Topsport 
Coaches 
Talenten 

Marijn de Vries Lid hoofdbestuur Wegwielrennen 
Indoorcycling 

Diversiteit 
Ethiek & grensoverschrijdend gedrag 

 



 

AGENDAPUNT 9. FINANCIËN 
 



Toelichting bij KNWU begroting 2022  
 

 

Conceptbegroting KNWU 2022 (per activiteit)  
     

 

 Begroting 2022 Begroting 2021 Afwijking  
Prognose 2021 

(sept) 
 

     
 

Lidmaatschappen en 
licenties  €      1.885.900   €      1.917.100   €          -31.200   €      1.347.500  

 

      
 

Topsport   €                       -   €                       -   €                       -   €                       -   

Wedstrijdsport   €        -367.700   €        -306.000   €          -61.700   €        -361.600   

Commercie  €        -269.200   €        -414.700   €          145.500   €        -422.700   

Algemeen  €    -1.249.000     €    -1.322.400   €            73.400   €        -929.900   

TOTAAL   €                       -   €        -126.000   €          126.000   €        -366.700   

 
 
Algemeen  
 
Voor u ligt de conceptbegroting 2022 met een nihil resultaat. Na een onrustige periode in verband met 
COVID en ontwikkelingen op het bondsbureau en ICT, keren we langzaam weer terug in rustiger 
vaarwater. Activiteiten en evenementen worden weer opgepakt en hopelijk is dit een blijvende situatie. 
Na maanden van plannen gaan we weer over naar daadwerkelijke implementatie en executie. Dit zien 
we met veel vertrouwen tegemoet. 
 
Na een periode van reorganisatie, personele wisselingen, implementatie ICT en Corona is ook op het 
bondsbureau de balans hervonden.. Onder leiding van de managers en directie zijn de processen in de 
organisatie zorgvuldig onderzocht en herzien. Dit resulteert in duidelijke prioriteiten, een duidelijke 
taakverdeling, eigenaarschap, heldere communicatie en niet geheel onbelangrijk motivatie en energie 
op het bondsbureau.  
 
Ook zijn we dankbaar voor onze trouwe leden. In de afgelopen crisisjaren zijn het aantal 
lidmaatschappen minder gedaald dan we hadden voorzien en hebben we, ondanks het verminderde 
sportaanbod, de steun vanuit de achterban gevoeld. Mede hierdoor kijken we met veel genoegen uit 
naar de komende periode, waarbij we elkaar hopelijk nog meer kunnen verbinden en ondersteunen in 
het uitoefenen van onze sport.  
 
Algemeen financieel  
 
De financiële gevolgen van de crisis zijn aanzienlijk. In 2020 hebben we – ondanks de ontvangen NOW 
subsidie – afgesloten met een tekort van €332k (na dotatie bestemmingsreserve - €102k). Ook in de 
prognose Q3 2021 constateren we een tekort van €336k.  

 
We zien een sterk verminderd aantal afgenomen (start)licenties ten opzichte van begroot. In het 
begrotingsproces voor 2021 hebben we een inschatting gemaakt van het aantal startlicenties en op 
basis hiervan calculaties gemaakt.  Op basis hiervan is het verenigingslidmaatschap verlaagd van €14 
naar €7. Helaas blijken deze inschattingen en calculaties onjuist. Het aantal lidmaatschappen is gelijk 
gebleven (rond de 30.000) en niet gestegen, de startlicenties zijn veel minder afgenomen (3.600 ten 
opzichte van 12.500 begroot). Hierdoor is een significant gat in de begroting ontstaan. 

 
  



Bij de directe lidmaatschappen zien we veel achterblijvende betalingen en dubieuze debiteuren. 
Ondanks herhaaldelijk aanmanen gaan we in Q4 2021 over tot het stopzetten en voorzien/afwaarderen 
van deze lidmaatschappen. Voor 2022 zullen we op deze lidmaatschappen een strak debiteurenbeleid 
hanteren. Dat houdt in dat de betalingstermijn in acht wordt genomen, en dat na 2 aanmaningen het 
lidmaatschap zal worden stopgezet.  

 
De totale financiële impact van bovengenoemde zaken aan de opbrengstenkant  is aanzienlijk. In 2021 
zien we in de realisatie een negatieve afwijking van €570k ten opzichte van begroot. Dit zorgt ervoor 
dat we in de begroting 2022 genoodzaakt zijn de tarieven te herzien.  
 
In 2022 zien we ook een stijging in de verzekeringskosten. Door een verplichte wijziging van verzekeraar 
dient het pakket te worden herzien. De financiële impact daarvan is aanzienlijk (ruim €100k). Het 
verzekeringsportfolio is van toepassing op al onze leden en is gekoppeld aan zowel lidmaatschap als 
licentie. 

 
Lidmaatschappen en licenties  
 
Algemeen 
De algemene indexatie voor al onze tarieven is voor 2022 2,2% (indexering volgens CBS prijsindex 
rubriek 094100). In 2021 is geen indexatie toegepast. Gezien de huidige financiële situatie hebben we 
besloten om alle tarieven alsnog ook te indexeren met de index van 2021. Hierdoor is het prijspeil van 
de tarieven in 2022 weer op orde. De indexatie in 2021 was 4,0% conform hierboven beschreven CBS 
prijsindex.  

 
Naast deze indexatie zien we ons genoodzaakt om zowel de lidmaatschappen als de licenties (niet 
zijnde kader) met 15% te verhogen ter dekking van de verhoging in verzekeringskosten.  
De lidmaatschappen en licenties worden naar boven afgerond naar €0,05. De aansluitgelden worden 
naar boven afgerond naar €1,00.  

 
 
Lidmaatschappen 

 Gem. aantal  2021  2022 

      

Verenigingslidmaatschap KNWU  (via club) 34.000 € 7,00  € 12,00 

Direct lidmaatschap KNWU   7.250 € 28,00  € 34,25 

      

In 2021 zijn de verenigingslidmaatschappen verlaagd van €14 naar €7. Achterliggende gedachte hierbij 
was dat er veel leden en vrijwilligers zijn die momenteel niet opgegeven worden als lid, maar door de 
lagere tarieven zou de drempel daartoe lager worden. We gingen daarbij dus uit van een significante 
stijging van het aantal leden. Helaas moeten we in 2021 constateren dat het ledenaantal gelijk is 
gebleven (rond 30.000 leden) en het tekort op deze inkomsten groot is (€210k).  
Op basis van de huidige inschattingen (realisatie 2021 maar ook vooruitkijkend naar de komende jaren) 
is een tarief van €12 vastgesteld. Deze inschattingen voor 2022 zijn gemaakt op de voorwaarde dat 
verwerking van lidmaatschappen en startlicenties op de juiste manier worden nageleefd en toegepast. 
Hier zullen we ons in 2022 dan ook samen met de verenigingen volledig op richten. 
 
We zijn ons bewust van de late besluitvorming en communicatie met betrekking tot het verhogen van 
de verenigingslidmaatschappen. Hoewel we de impact van de in 2020 genomen maatregelen in het 
voorjaar al aan zagen komen, hebben we, mede door Corona, de tijd genomen om te kijken of de 
verkoop van licenties en aanmelden van lidmaatschappen zouden stijgen na het opheffen van de door 
de overheid genomen Coronamaatregelen. Helaas bleek dat niet het geval. Daarnaast hebben we 
verschillende analyses op de data gedaan om het effect op de cijfers (zowel voor 2021 als voor de 
verdere toekomst) goed te kunnen inschatten. Hieruit hebben we moeten concluderen dat we het over 
een structureel tekort hebben in de verenigingslidmaatschappen en dat de tarieven aangepast dienen 
te worden om de kosten te dekken.    
 



De directe lidmaatschappen stijgen conform indexatie 2021, indexatie 2022 en de genoemde verhoging 
inzake verzekeringen van 15% naar €34,25. 
 
Licenties 
De licenties voor renners stijgen volgend jaar conform indexatie 2021, indexatie 2022 en de verhoging 
inzake verzekeringen van 15%. Licenties voor kader stijgen alleen met de indexatie 2021 en 2022. 
Hiermee willen we de verhoging van verzekeringskosten ophalen bij de actieve renners.  
 
Aansluitgelden 
De aansluitgelden voor organisatoren zijn in 2020 gehalveerd. Achterliggende reden hierbij is dat, door 
de lagere prijzen, het aantal organisatoren zou stijgen. Ook hierbij moeten we constateren dat het aantal 
organisatoren, wellicht door Corona, niet gestegen is. De financiële impact hiervan is voor zowel 2020 
als 2021 ongeveer €30k. Hiervan hebben we besloten om de prijzen, naast eerdergenoemde indexatie 
voor 2021 en 2022, niet aan te passen. Hiermee willen we in 2022, wanneer we hopelijk weer voluit de 
sport kunnen gaan beoefenen, de organisatoren stimuleren om de organisatie activiteiten en 
evenementen weer op te pakken zodat de renners hun sport weer kunnen uitoefenen.  

 
Aansluitgelden voor verenigingen worden geïndexeerd met 4,0% (2021) en 2,2% (2022).  
  

Personeelslasten     

     

 Begroting 2022 Begroting 2021 
% stijging 

t.o.v. begroot  
% obv totale 

loonsom 

     

Topsport   €      1.615.200   €      1.718.000  -6% 59% 

Wedstrijdsport   €          355.200   €          265.400  34% 13% 

Commercie  €          284.900   €          332.800  -14% 10% 

Algemeen  €          487.400   €          588.800  -17% 18% 

TOTAAL   €      2.742.700   €      2.905.000  -6% 100% 
 
 
De totale personeelslasten voor 2022 zijn op €2,7 miljoen begroot (2021: €2,9 miljoen begroot en €2,9 
miljoen verwachte realisatie). Deze daling wordt veroorzaakt door herinrichtingen van de taken en 
verantwoordelijkheden binnen het bondsbureau.  
 
Binnen topsport heeft er na de Olympische Spelen een wijziging van inrichting van de 
topsportorganisatie plaatsgevonden gericht op Parijs 2024. Binnen deze herijking wordt met name 
invulling gegeven aan een optimale structuur binnen de technische staf om op internationaal niveau 
structureel aangehaakt te blijven.  
 
Bij wedstrijdsport is in 2021 een extra medewerker aangetrokken voor de organisatie van de activiteiten 
binnen wedstrijdsport. Daarnaast valt de productowner voor de Mijn Omgeving in 2022 onder 
wedstrijdsport in plaats van algemeen.  
 
Bij commercie zijn in 2021 een aantal medewerkers uit dienst getreden waarvoor tot op heden is 
besloten deze niet te vervangen. De focus van commercie zal komend jaar liggen op customer care en 
het activeren van sponsorgelden, en hiertoe is de personeelsbegroting ook ingericht.  
 
Onder algemeen valt directie, financiën en HRM. Na een aantal onrustige jaren is er momenteel weer 
stabiliteit op deze afdeling. Deze vaste bezetting zorgt structureel voor minder kosten en minder inhuur 
ten opzichte van voorgaande jaren.  
 
De CAO sport 2022 geeft een indexatie van 2% aan en een periodiek van 0%, 2,5% of 4%. Dit houdt in 
dat de gemiddelde stijging bij goed functioneren en voldoende ruimte in de schaal 4,5% is. 
 
  



Procentuele ontwikkeling personeelslasten 2019-2022    

      
 

 
Topsport  Bondsbureau  Inhuur derden  Totaal  

% Daling 

bondsbureau 
 

      
 

 2019  €      1.307.000   €      1.555.000   €                       -   €      2.862.000  
 

 

 2020  €      1.397.000   €      1.061.000   €          280.000   €      2.738.000  -14%  

 Prognose 2021  €      1.615.600   €      1.216.300   €          110.000   €      2.941.900  -15%  

 Begroting 2022  €      1.615.200   €      1.127.500   €                       -   €      2.742.700  -27%  

 
In 2019 heeft er een reorganisatie plaatsgevonden op het bondsbureau met als doel het optimaliseren 
van de bedrijfsprocessen en toekomstbestendig maken van de organisatie. Het samenvallen van deze 
reorganisatie met de lancering van de MijnOmgeving heeft tot de nodige onrust gezorgd. Mede hierdoor 
hebben we in de afgelopen jaren gebruik moeten maken van externe inhuur.  
 
Concreet was de doelstelling van de reorganisatie het verlagen van de personeelslasten op het 
bondsbureau met 30%.  
 
Bovenstaande tabel geeft de totale personeelslasten (inclusief inhuur) weer voor de periode van 2019 
tot en met de begroting 2022. In deze tabel is geen rekening gehouden met de jaarlijkse periodieken en 
indexering ten opzichte van 2019. Desondanks laat de tabel zien dat de verwachting is dat de 
doelstelling per 2022 praktisch behaald is (-27%). Als we de begroting 2022 terugrekenen naar het 
prijspeil in 2019 zien we zelfs een daling van -35%.  
 
Belangrijkste conclusie is echter dat er momenteel weer rust is binnen de organisatie. In het voorjaar 
2021 is er een MT aangesteld en heeft er een evaluatie van de taken en werkzaamheden per afdeling 
plaatsgevonden. Onder leiding van de managers zijn de afdelingen herzien en keerde de rust weer 
terug op het bondsbureau. Hierbij wordt focus gelegd op de primaire bedrijfsprocessen zoals de 
MijnOmgeving en customer care, financiën, het binnenhalen van (nieuwe) inkomstenbronnen en het 
organiseren van de wedstrijdsport.  
 
Topsport  
 
De afdeling topsport heeft een begroting sluitend op €0. De bijdragen zijn in totaal €4,8 miljoen, waarvan 
€3,7 miljoen vanuit bijdragen NOC*NSF. De overige inkomsten komen uit sponsorbijdragen. Alle 
bestedingen van topsport dienen jaarlijks verantwoord te worden aan het NOC*NSF (inclusief de eigen 
bijdrage).  
 
Wedstrijdsport  
 
De afdeling wedstrijdsport laat een begroting zien van €368.400. De begroting voor de afdeling 
wedstrijdsport is opgesteld in de veronderstelling dat georganiseerde activiteiten weer kunnen 
plaatsvinden. Komend jaar zal de focus liggen op organisatie van evenementen, organiseren van NK’s 
en het stabiliseren van opleiding en kader na de Coronaperiode.  
 
Commercie 
 
Commercie (€268.850) zal zich komend jaar concentreren op customer care, het binnenhalen van 
nieuwe (sponsor)inkomsten, activatie van sponsorgelden en digital marketing.  
 
  



Algemeen  
 
De opbrengsten voor het bondsbureau bestaan uit een basisfinanciering Algemeen Functioneren. De 
hoogte van dit bedrag is reeds door NOC*NSF vastgesteld en is lager dan vorig jaar. Vorig jaar 
ontvingen we een additionele bijdrage in verband met het opheffen van het Corona noodfonds van 
NOC*NSF.  
 
Onder de huisvestingskosten valt huisvesting, servicekosten en alle gerelateerde (kantoor)kosten. De 
begroting is op basis van de huidige situatie aangepast. De organisatiekosten zijn in lijn met vorig jaar. 
Opvallende mutaties ten opzichte van 2021 zijn het wegvallen van de investering in Racedirector, maar 
aan de andere kant zien we een stijging van de verzekeringen met ruim €100k.  
Bij de bondsorganisatie houden we voor 2022 rekening met volledige uitbetaling van de bijdragen voor 
afdelingen en districten (2020 en 2021 respectievelijk 25% en  50%). Daarnaast zien we wat aanpassing 
van begroting op vergader-, commissie- en overige kosten op basis van de werkelijke cijfers.  
 
We zien een daling op personeelslasten door personeelswisselingen. Zoals reeds hierboven gemeld 
staat er desondanks nu een sterke basis waarop het team verder kan ontwikkelen en verbeteren. Dit is 
een belangrijk speerpunt voor 2022.  
 
Al met al is de begroting 2022 er een met de nodige uitdagingen. Maar de sporters, alle vrijwilligers en 
de professionele organisatie staan te trappelen om weer volledig aan de gang te gaan. Met de basis die 
nu staat en de verbeteringen die nog gaan komen kijkt de directie en bestuur met veel vertrouwen naar 
2022 en volgende jaren.  
 
 
 
 
 



Lidmaatschappen en licenties voorstel 2022

Indexering 2021 van 4,0% (volgens CBS prijsindex rubriek 09410 over 2018); afronden per rubriek naar €0,05 of €1

Berekening: (CPI 2019  - CPI 2018) / CPI 2018 = (107,93-103,78 / 103,78)

Indexering 2022 van 2,2% (volgens CBS prijsindex rubriek 09410 over 2019); afronden per rubriek naar €0,05 of €1

Berekening: (CPI 2020  - CPI 2019) / CPI 2019 = (110,30-107,93 / 107,93)

2021 2022

ALGEMEEN (afgerond op € 0,05)

Lidmaatschap KNWU (via club) 7,00€                         12,00€                      

Direct lidmaatschap KNWU 28,00€                      34,25€                      

LIDMAATSCHAPPEN EN LICENTIES (afgerond op € 0,05) 2021 2022

Renners: 

Startlicentie U-12   10,00€                      12,25€                      

Startlicentie U-15   10,00€                      12,25€                      

Startlicentie U-17  15,00€                      18,35€                      

Startlicentie U-19  15,00€                      18,35€                      

Startlicentie U-23  20,00€                      24,45€                      

Startlicentie   23+  25,00€                      30,60€                      

Jeugd m/v  36,00€                      44,05€                      

Nieuweling m/v  69,00€                      84,35€                      

Junior m/v  114,00€                    139,35€                    

Amateur m/v  106,00€                    129,60€                    

Sportklasse m/v  92,00€                      112,45€                    

Belofte m/v  208,00€                    254,25€                    

Elite m/v  229,00€                    279,90€                    

Prof A m  696,00€                    850,70€                    

Prof B m/v  300,00€                    366,70€                    

Para-cycling m/v  69,00€                      84,35€                      

ID Cycling G-Sport m/v  36,00€                      44,05€                      

BMX Freestyle m/v  92,00€                      112,45€                    

Kunstwielrijden, MTB-Trial 69,00€                      84,35€                      

Administratiekosten bij duplicaat en wisselingen  17,50€                      21,40€                      

Vermelding buitenlandse club op licentie (additioneel op licentiekosten) 247,00€                    125,00€                    

2021 2022

Kader:  (afgerond op € 0,05)

Ploegleider  105,00€                    111,60€                    

Mecanicien  105,00€                    111,60€                    

Soigneur  105,00€                    111,60€                    

Ploegarts  105,00€                    111,60€                    

Staff (voor  personeel UCI WT teams)   21,00€                      22,35€                      

Wielrentrainer 1-2-3-4  49,00€                      52,10€                      

Topcoach-5  49,00€                      52,10€                      

Gangmaker  138,00€                    146,70€                    

Jury  21,00€                      22,35€                      

Jury-specialist  21,00€                      22,35€                      

Jury-aspirant  4,00€                         4,30€                         

Volger (voor chauffeurs/volgers in UCI wedstrijden)   4,00€                         4,30€                         

Bemiddelaar (Riders agent)   779,00€                    827,95€                    

2021 2022

ALGEMEEN (afgerond op € 1,00)

Aansluiting clubs, instaptarief  300,00€                    319,00€                    

Aansluiting clubs, instaptarief 594,00€                    632,00€                    

Aansluiting clubs, student -€                           -€                           

Aansluiting organisatoren, 1e jaar  200,00€                    213,00€                    

Aansluiting organisatoren, 2e jaar  250,00€                    266,00€                    

Aansluiting organisatoren 300,00€                    319,00€                    

Organisatoren betalen een basisafdracht voor het organiseren van een wedstrijd. Dit basisbedrag 

geldt voor het totale evenement. Er is geen extra afdracht voor de antidopingcontroles (m.u.v. 

World Tour, Pro Wereldbekers en evenementen met *). Uitsluitend kosten voor buma, 

communicatie -en finishapparatuur en de collectieve volgerslicentie worden separaat gefactureerd. 



WEDSTRIJDEN (afgerond op € 1,00)

Internationale wedstrijden: 

2021 2022

Baan: 

Wereldbeker *)  5.761,00€                 6.123,00€                 

Zesdaagse  5.761,00€                 6.123,00€                 

Internationaal  1.440,00€                 1.531,00€                 

EK-23 Masters, Paracycling enz. *)  5.761,00€                 6.123,00€                 

EK-Elite *)  11.522,00€               12.246,00€               

WK-23 Masters, Paracycling enz. *)  5.761,00€                 6.123,00€                 

WK-Elite *)  28.805,00€               30.615,00€               

BMX (BMX freestyle): 

Wereldbeker/Supercross *)  5.761,00€                 6.123,00€                 

Internationaal  1.440,00€                 1.531,00€                 

EK Ronde *)  2.880,00€                 3.061,00€                 

EK Finale *)  5.761,00€                 6.123,00€                 

WK *)  28.805,00€               30.615,00€               

Mountainbike (Gravel, Pumptrack, Trial): 

Wereldbeker *)  5.761,00€                 6.123,00€                 

Internationaal  1.440,00€                 1.531,00€                 

EK *)  5.761,00€                 6.123,00€                 

WK *)  11.522,00€               12.246,00€               

Veldrijden: 

Wereldbeker *)  5.761,00€                 6.123,00€                 

Super Prestige  2.880,00€                 3.061,00€                 

Internationaal  1.440,00€                 1.531,00€                 

EK *)  5.761,00€                 6.123,00€                 

WK *)  28.805,00€               30.615,00€               

Weg junioren: 

Eendaagse 290,00€                    309,00€                    

Meerdaagse 576,00€                    613,00€                    

Weg mannen: 

WorldTour Eendaagse *) 8.461,00€                 8.993,00€                 

WorldTour Meerdaagse *) 17.283,00€               18.369,00€               

1.Pro *) 5.761,00€                 6.123,00€                 

2.Pro *) 11.522,00€               12.246,00€               

Profcriterium 2.880,00€                 3.061,00€                 

1. Eendaagse 4.321,00€                 4.593,00€                 

2. Eendaagse 1.440,00€                 1.531,00€                 

1. Meerdaagse 8.641,00€                 9.184,00€                 

2. Meerdaagse 2.880,00€                 3.061,00€                 

Weg vrouwen: 

Weg Women's WorldTour Eendaagse *) 1.440,00€                 1.531,00€                 

Weg Women's WorldTour Meerdaagse *) 2.880,00€                 3.061,00€                 

1. Eendaagse 576,00€                    613,00€                    

2. Eendaagse 290,00€                    309,00€                    

1. Meerdaagse 1.153,00€                 1.226,00€                 

2. Meerdaagse 576,00€                    613,00€                    

 Weg: 

EK *) 11.522,00€               12.246,00€               

WK Paracycling *) 5.761,00€                 6.123,00€                 

WK Junioren-Elite 115.000,00€            122.225,00€            

Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta Espagna (start/proloog) *) 115.000,00€            122.225,00€            

Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta Espagna (per wedstrijddag) *) 17.283,00€               18.369,00€               

*) Neem voor voorwaarden van deze evenementen contact op met het uniebureau. 



Nationale wedstrijden:  (afgerond op € 1,00) 2021 2022

Alle categorieën
203,00€                    216,00€                    

Diversen:  (afgerond op € 0,25)

Afdracht Buma Stemra (per wedstrijddag) 45,00€                      48,00€                      

Collectieve Volgerslicentie 165,00€                    175,50€                    

Indienen zaak voor Disciplinaire Commissie 150,00€                    

Indienen zaak voor Commissie van Beroep 250,00€                    

Verhuur apparatuur (bedragen per dag): 

Radiocommunicatie 449,00€                    477,25€                    

Set van 3 Portofoons met telefoonchip per dag 30,00€                      32,00€                      

Idem voor etappewedstrijden per dag   20,00€                      21,50€                      

Set van 6 Portofoons met telefoonchip per dag   50,00€                      53,25€                      

Idem voor etappewedstrijden per dag 35,00€                      37,25€                      

Videofinish 279,00€                    296,75€                    

2e en volgende sets kaderplaatjes per wedstrijd   50,00€                      53,25€                      

Kaderplaatjes boven de nummers 200 per set   50,00€                      53,25€                      

KNWU Stroken en Volgnummers indien geen KNWU of Sportscom Videofinish   50,00€                      53,25€                      

Videofinish via Sportscom (inclusief juryvergoeding) 329,00€                    349,75€                    

Transponder/Chipmeting (voor organisator) -€                           -€                           

Transponder/chip huur (voor organisator) -€                           -€                           

TEAMS TARIEF  (afgerond op € 1,00) 2021 2022

Internationaal: 

Erkenning: 

Baan: 

UCI Track Team 1.188,00€                 1.263,00€                 

BMX (BMX freestyle): 

UCI BMX Team 1.188,00€                 1.263,00€                 

Mountainbike (Gravel, Pumptrack, Trial): 

UCI Mountainbike Team  1.188,00€                 1.263,00€                 

UCI Elite Mountainbike Team 1.188,00€                 1.263,00€                 

Veldrijden: 

UCI Cyclo-cross Team  1.188,00€                 1.263,00€                 

UCI professional Cyclo-cross Team 3.860,00€                 4.103,00€                 

Weg: 

UCI WorldTour Team  5.940,00€                 6.314,00€                 

UCI Women WorldTour Team  3.860,00€                 4.103,00€                 

UCI Professional Continental Team  4.900,00€                 5.208,00€                 

UCI Continental Team  3.860,00€                 4.103,00€                 

UCI Woman Team  1.188,00€                 1.263,00€                 

Afdracht per renner: 

UCI Track Team  179,00€                    191,00€                    

UCI BMX Team  60,00€                      64,00€                      

UCI Mountainbike Team  60,00€                      64,00€                      

UCI Cyclo-cross Team  60,00€                      64,00€                      

UCI WorldTour Team  -€                           -€                           

UCI Women WorldTour Team  -€                           -€                           

UCI Professional Continental Team  -€                           -€                           

UCI Professional Cyclocross Team  179,00€                    191,00€                    

UCI Continental Team  179,00€                    191,00€                    

UCI Woman Team  179,00€                    191,00€                    

Nationaal: 

Erkenning: 

Toeslag Individueel Prof B (alle disciplines M/V)  888,00€                    944,00€                    

Landelijk Team  179,00€                    191,00€                    

Afdracht per team: 

Regio Team -€                           -€                           

Afdracht per renner: 

Landelijk Team  60,00€                      64,00€                      

OVERIGEN  (afgerond op € 0,05)

Dagstartlicentie (19+)  6,00€                         6,40€                         

Dagstartlicentie (U-19)  4,00€                         4,30€                         

Dagstartlicentie (U-12)  2,00€                         2,15€                         

Daglidmaatschap 1,00€                         1,10€                         



CONCEPT Begroting 2022  KNWU 1-11-2021

Begroting 2022 Begroting 2021

Afwijking begroting 

2021-2022 Prognose 2021 (sept.)

Totaal Lidmaatschappen en Licenties € 1.885.900 € 1.917.100 -€ 31.200 € 1.347.500

Topsport 

Bijdragen € 4.886.700 € 4.607.000 € 279.700 € 4.540.500

Activiteitenkosten € 3.261.100 € 2.889.000 € 372.100 € 2.924.900

Personele lasten € 1.625.600 € 1.718.000 -€ 92.400 € 1.615.600

Resultaat Topsport € 0 € 0 € 0 € 0

Wedstrijdsport 

Bijdragen € 520.200 € 501.100 € 19.100 € 268.800

Activiteitenkosten € 532.500 € 541.700 -€ 9.200 € 350.000

Personele lasten € 355.400 € 265.400 € 90.000 € 280.400

Resultaat Wedstrijdsport -€ 367.700 -€ 306.000 -€ 61.700 -€ 361.600

Commercie

Bijdragen € 325.000 € 339.300 -€ 14.300 € 318.200

Activiteitenkosten € 309.000 € 421.200 -€ 112.200 € 296.100

Personele lasten € 285.200 € 332.800 -€ 47.600 € 444.800

Resultaat Commercie -€ 269.200 -€ 414.700 € 145.500 -€ 422.700

Algemeen

Bijdragen € 271.200 € 318.800 -€ 47.600 € 494.700

Huisvestingskosten € 82.500 € 70.500 € 12.000 € 70.500

Organisatiekosten € 812.900 € 809.900 € 3.000 € 693.900

Bondsorganisatie (districten, bestuur, etc.) € 137.000 € 172.000 -€ 35.000 € 59.100

Personele lasten € 487.800 € 588.800 -€ 101.000 € 601.100

Resultaat Algemeen -€ 1.249.000 -€ 1.322.400 € 73.400 -€ 929.900

Totaal resultaat € 0 -€ 126.000 € 126.000 -€ 366.700

Totaal Opbrengsten  € 7.888.900 € 7.683.300 € 205.700 € 6.969.700

Totaal Kosten € 7.888.900 € 7.809.300 € 79.700 € 7.336.400

Resultaat € 0 -€ 126.000 € 126.000 -€ 366.700



 

AGENDAPUNT 10. VOORTGANG KNWU STRUCTUUR 
 
Aan: Najaarscongres KNWU november 2021 
Van: Hoofdbestuur KNWU 
 
Tijdens het voorjaarscongres van juni 2021 zijn de adviezen van de werkgroep structuur besproken en heeft 
het hoofdbestuur ook een eerste reactie op de adviezen gegeven. Sindsdien is er minder voortgang geboekt 
dan verwacht. Daar zijn drie redenen voor: 

 Het vertrek van de vorige voorzitter 
 De komst van een nieuwe voorzitter die zich moest inlezen in de materie en te kennen heeft 

gegeven dit onderwerp zodanig belangrijk te vinden dat hij eerst met allerlei betrokkenen wil 
praten voor hij een definitief standpunt inneemt 

 Er wordt een nieuwe strategie voor de KNWU ontwikkeld. Dit was natuurlijk niet bekend ten tijde 
van de werkgroep structuur en het was ook niet iets waar de werkgroep rekening mee kon en 
hoefde te houden. Maar voor ons hangen strategie en structuur samen en moeten wij rekening 
houden met het feit dat de strategie (periode na 2021) nog niet is afgerond. 

Bovenstaande betekent dat wij niet in staat zijn u op het najaarscongres van november 2021 ondanks 
eerdere voornemens daartoe, een definitief bestuursstandpunt te doen toekomen.  
Wij vinden het belangrijk dat het hele bestuur, inclusief de nieuwe voorzitter, een standpunt over de 
adviezen van de werkgroep structuur kan dragen; en wij vinden het belangrijk dat structuur en strategie als 
één geheel aan het congres voorgelegd kunnen worden. 
Met het oog hierop stellen wij voor een definitief bestuursstandpunt over zowel structuur als strategie te 
behandelen op het voorjaarscongres in juni 2022. 
De voorzitter heeft hierover overleg gehad met de heren Van Oostrum, Bartol en Sterken als leden van de 
werkgroep structuur, en daarbij verzekerd deze discussie zo snel als mogelijk te willen afronden. 
Inhoudelijk is daarbij als volgt bij de adviezen van de werkgroep stil gestaan: 

1. Het congres vervangen door een ledenraad. 
 Het hoofdbestuur heeft deze aanbeveling in het voorjaar reeds overgenomen 

2. Speciale aandacht voor kleinere fietsdisciplines vanuit het uniebureau. 
 Op dit punt zal een standpunt worden ingenomen in samenhang met besluitvorming over 

de strategie; een belangrijk onderdeel van de strategie zal immers moeten zijn waar we als 
vereniging prioriteit aan geven. 

3. Het oprichten van een Samenwerkingsplatform Beroepswielrennen & Organisatoren 
 Hier stond het hoofdbestuur in het voorjaar reeds positief tegenover.  

4. Het omvormen van het hoofdbestuur naar een raad van toezicht 
 Hier heeft het hoofdbestuur in het voorjaar op hoofdlijnen mee ingestemd.  

5. De directeur wordt een directeur-bestuurder 
 Ook hier heeft het hoofdbestuur in het voorjaar op hoofdlijnen mee ingestemd.  

6. Bij het uniebureau de centrale aansturing /ondersteuning van steunpunten beleggen 
 Hierover heeft het hoofdbestuur in het voorjaar aangegeven dat dit staat of valt met de 

precieze invulling 
7. Sporttakcommissies komen onder verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder 

 Het hoofdbestuur heeft in het voorjaar al aangegeven hier op zich positief tegenover te 
staan. 

  



 
 
 
 

 1 VAN 3  

8. Het opheffen van districten/afdelingen en hun besturen 
 Dit is veruit de meest gevoelige aanbeveling. Het hoofdbestuur heeft hier nog geen 

standpunt over ingenomen en stelt discussie tijdens het najaarscongres op prijs 
9. Nederland indelen in 4 gebiedsregio’s 

 Deze aanbeveling hangt nadrukkelijk met de vorige samen 

 
Samenvattend kan het volgende gesteld worden: 

 Op een flink aantal adviezen (1, 3, 4, 5, 7) heeft het hoofdbestuur op hoofdlijnen al standpunten 
ingenomen maar is vooral de implementatie vertraagd 

 Bij een aantal aanbevelingen (4, 5, 7) moet nog verdere uitwerking plaats vinden. De precieze 
verhouding bureau-directeur/bestuurder-hoofdbestuur/rvt kent vele varianten en luistert nauw. 
Cruciaal is daarbij de organisatie van het bureau en de dienstverlening die het bureau wel of niet 
kan leveren. Dat bepaalt immers mede het profiel van de directeur/bestuurder en de vraag of het 
hoofdbestuur zich kan omvormen tot een raad van toezicht zonder ‘mee te hoeven besturen’.  

 Ook bij de verdere invulling van aanbevelingen 2, 3, 6 en 7 is de vraag cruciaal hoe we het bureau 
organiseren en welke dienstverlening wel of niet geleverd kan worden; betaalbaar en toegankelijk. 
Dat hangt samen met een aantal keuzes die gemaakt moeten worden in het kader van de 
strategiediscussie. 

 Over het opheffen van districten/afdelingen en hun besturen en het vormen van regio’s (8 en 9) is 
nog geen standpunt ingenomen. Voor het hoofdbestuur is op dit punt draagvlak in de vereniging, 
en dus ook de inbreng van het congres, belangrijk. 

 
Wij stellen het volgende voor: 

1. Uiterlijk op het voorjaarscongres 2022 komt het hoofdbestuur met een definitieve reactie op alle 
adviezen van de werkgroep structuur en een voorstel voor een tijdpad waarlangs e.e.a. zal worden 
gerealiseerd. Uitgangspunt blijft dat de beoogde veranderingen, zoals voorgesteld door de 
werkgroep, uiterlijk eind 2023 zijn afgerond. 

2. De voorstellen voor de structuur van de KNWU worden tijdens het voorjaarscongres 
gepresenteerd in samenhang met de nieuwe strategie voor de KNWU. 

3. In principe wordt in dit proces door het hoofdbestuur niet teruggekomen op eerder ingenomen 
standpunten tenzij deze onwerkbaar of onbetaalbaar blijken of onverenigbaar met de nieuwe 
strategie blijken te zijn. 
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AGENDAPUNT 11. VACATURES HOOFDBESTUUR 
VERKIEZING PENNINGMEESTER 
 
Zoals u weet heeft Jolon van der Schuit te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe 
termijn als penningmeester. 
Voor de selectieprocedure voor het invullen van de ontstane vacature is een commissie samengesteld waar 
leden uit het congres zijn vertegenwoordigd.  
 
Deze commissie bestaat uit: 

Hennie Beijer (financiële commissie) 
Herman Brinkhoff (VOW) 
Jak Dekker (hoofdbestuur) 
Frank de Lepper (financiële commissie) 
Jan-Eppo Nieborg (district Noord) 
Job van Schuppen (VOW) 
Robert Slippens (hoofdbestuur) 
Thorwald Veneberg (directie) 
Margo de Vries (directie) 
 
Vanwege de benodigde tijd en omdat we dit proces zorgvuldig willen doen hebben we extra tijd nodig om te 
komen tot de voordracht van een kandidaat. Het is wel nadrukkelijk de intentie om op het aanstaande 
najaarscongres een nieuwe penningmeester aan te stellen.  
 

VACATURE 
 
Daarnaast heeft Simon Meijn eveneens aangegeven dat hij zich niet herkiesbaar stelt voor een nieuwe termijn. 
De voortgang van deze vacature wordt tijdens het congres mondeling toegelicht. 
 
 


