
KNWU Congres
29 november 2021:



Vergaderen via Teams

• Op kantoor voorzitter, penningmeester, directie, notulist
• Vergadering wordt opgenomen via Microsoft Teams

• Zet je microfoon uit. Neem niet uit jezelf het woord!
Wanneer je het woord krijgt, microfoon aanzetten en 
eerst je naam noemen.

• Presentaties worden eerst volledig gehouden, daarna is 
er ruimte voor vragen via de chat of hand opsteken
- selecteer reacties rechtsboven in het scherm
- kies vervolgens hand omhoog



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. Voortang KNWU structuur

11. Vacatures hoofdbestuur
- verkiezing penningmeester
- vacature

12. Rondvraag
13. Sluiting 

Agenda 143e congres



1. Opening



2. Mededelingen

• Jak Dekker en Marijn de Vries afwezig

• Covid

• 6-daagse Rotterdam / bordenuitreiking

• Pilot onderzoek topsportcultuur

• UEC paracycling commissie

• Aantal aangemelde stemgerechtigde congresleden: 31 van de 35



3. Complimenten & goed nieuws



4. Hoogtepunten 2021

https://fb.watch/9FE7DKgiao/


5. Notulen 141e congres 28 juni 2021



6. Notulen 142e extra congres 4 oktober 2021



7. Ingekomen stukken

• Afdeling West: financiën –> 
behandeling bij begroting en tarieven

• District Zuid-Oost: interclubwedstrijden zonder 
startlicentie –> behandeling bij begroting en tarieven

• Afdeling Noord-Oost / district Noord: tarieven en 
afdrachten –> behandeling bij begroting en tarieven

• Afdeling West: KNWU structuur –> 
behandeling bij KNWU structuur

• Discussiestuk KNWU-petitie: breedtesport –> 
behandeling bij KNWU structuur (en strategie)

• District Midden: KNWU structuur –> 
behandeling bij KNWU structuur



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
Nieuwe 
wielersporten Indoorcyclin
g

Diversiteit
Ethiek & grensoverschrijdend 
gedrag



9. Financiën

• Toelichting op begroting en tarieven 2022

• Toelichting en advies door financiële commissie

• Vaststellen begroting en tarieven 2022 door congres



Toelichting Begroting 2022

Hoofdlijnen:

• Begroot resultaat 2022 € 0

• Verwacht eigen vermogen begin boekjaar 2022 € 0,8 miljoen

Uitdagingen uit 2021:
• Corona: minder wedstrijden
• Minder inkomsten uit lidmaatschappen door prijsaanpassing 
• Minder inkomsten uit licenties en evenementen
• Aanzienlijke stijging verzekeringspremie door schadegevallen in het 

verleden



Toelichting Begroting 2022 

Begroting 2022 Begroting 2021 Afwijking
Prognose Q3 

2021

Begroting
opgesteld n.a.v. het 

Jaarplan 2022 KNWU

Begroting 2021
zoals goedgekeurd in 
het congres van 19 

november 2020

Afwijking 
begroting 2022 ten 

opzichte van 
begroting 2021

Verwachte prognose
boekjaar 2021 

zoals afgegeven in 
de Q3 cijfers 

(3e kwartaal)



Begroting 2022

15

Begroting 
2022

Begroting 
2021

Afwijking Prognose 
Q3 2021

Lidmaatschappen en 
licenties

€ 1.885.900 € 1.917.100 - € 31.200 € 1.347.500

Topsport € 0 € 0 € 0 € 0

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 € 0 -€ 126.000 € 126.000 - € 366.700



Begroting 2022 –
Lidmaatschappen en licenties 

Begroting 
2022

Begroting 
2021

Afwijking Prognose 
Q3 2021

Lidmaatschappen en 
Licenties

€ 1.885.900 € 1.917.100 - € 31.200 € 1.347.500

• Verhoging verenigingslidmaatschap KNWU van € 7 naar € 12

• Betere uitleg, gemakkelijkere administratieve afhandeling en handhaving 
op splitsing lidmaatschap en startlicentie

• Verhoging direct lidmaatschap KNWU van € 28 naar € 34,25 conform indexatie 
2021, indexatie 2022 en verhoging i.v.m. verzekering met 15%

• Verhoging licenties met indexatie 2021, indexatie 2022 en verhoging i.v.m. 
verzekering met 15%

• Aansluitgelden worden geïndexeerd voor 2021 en 2022



Begroting 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%



Begroting 2022 –Topsport

Begroting 
2022

Begroting 
2021

Afwijking Prognose 
Q3 2021

Bijdrage € 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

TOTAAL € 0 € 0 € 0 € 0

• Bijdrage NOC*NSF € 3,7 miljoen
• Bestedingen topsport dienen jaarlijks verantwoord te worden aan het NOC*NSF 

(inclusief eigen bijdrage)



Begroting 2022 – Wedstrijdsport

Begroting 
2022

Begroting 
2021

Afwijking Prognose 
Q3 2021

Bijdrage € 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

TOTAAL - € 367.700 - € 306.000 - € 61.700 - € 361.600

Focus op organisatie evenementen, organiseren van NK's en stabiliseren van opleiding 
en kader na de Coronaperiode



Begroting 2022 – Commercie

Begroting 
2022

Begroting 
2021

Afwijking Prognose 
Q3 2021

Bijdrage € 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

TOTAAL - € 269.200 -€ 414.700 € 145.500 - € 422.700

Focus op customer care, binnenhalen van nieuwe (sponsor)inkomsten, activatie van 
sponsorgelden en digital marketing



Begroting 2022 – Algemeen

Begroting 
2022

Begroting 
2021

Afwijking Prognose 
Q3 2021

Bijdragen € 271.200 € 318.800 - € 47.600 € 494.700

Huisvestingskosten € 82.500 € 70.500 € 12.000 € 70.500

Organisatiekosten € 812.900 € 809.000 € 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

TOTAAL - € 1.249.000 -€ 1.322.400 € 73.400 - € 929.900



Verzekeringen 2022 - Aanleiding

• Totale verzekeringspakket ligt sinds jaren (10+ jaar) bij Interpolis;

• Interpolis heeft in het najaar van 2021 de 
collectieve aansprakelijkheidsverzekering opgezegd;

• Reden hiervoor waren diverse grote schadeclaims (letselschade 
met blijvende invaliditeit) in de afgelopen jaren in de collectieve 
aansprakelijkheidsverzekering;

• Risico wordt hierdoor voor de verzekeraar te groot onder de 
huidige voorwaarden en premie;



Verzekeringen 2022 - Uitkomst

• We hebben het verzekeringspakket bij verschillende verzekeraars 
neergelegd;

• Premies kwamen uit tussen de € 500k-600k voor alleen de 
collectieve aansprakelijkheidsverzekering;

• Na aanleiding hiervan hebben we opnieuw onderhandeld over het 
verzekeringspakket bij Interpolis en uitgekomen op een totale 
premie van € 355k;

• Deze premie is voor een jaar vastgelegd, komend jaar zullen we 
met de verzekeraar naar onze portefeuille en de voorwaarden 
daarvan en proberen deze te bestendigen voor de toekomst.



Begroting 2022- resumerend
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Belangrijkste opmerkingen:
• Aanpassing tarieven lidmaatschappen & 

licenties door impact verlaging tarieven 
voorgaande jaren

• Hogere verzekeringspremie
• Reorganisatie uit 2019 resulteert in lagere 

kosten & strakkere organisatie

Negatieve resultaten uit 2019, 2020 en 
2021 leiden tot een lagere algemene 
reserve. Zoals afgestemd zal hoogte 
opnieuw vastgesteld gaan worden na 
afronding jaarrekening 2021.

Begroting 
2022

Lidmaatschappen 
en licenties

€ 1.885.900

Topsport € 0

Wedstrijdsport - € 367.700

Commercie - € 269.200

Algemeen - € 1.249.000

TOTAAL € 0



Advies op begroting en tarieven door 
financiële commissie



Vragen?



• Vaststelling tarieven
• Vaststelling begroting 2022



10. Voortgang KNWU structuur

• Verzoek spreekrecht VOW

• Brief afdeling West



Strategie en structuur

•Strategie:
- Wat willen we / wat willen we niet?
- Wat doen we / wat doen we niet?
- Wat heeft prioriteit / wat niet?
- Hoe organiseren we dat?

•Structuur:
- Welke structuur van de KNWU past het beste op wie we 

willen zijn en wat we willen doen?

•Structuur volgt strategie



Strategische issues

• Topsport vs. Breedtesport
• Financiën
• Lidmaatschappen en tarieven

o Dienstverlening: waar voor je geld
• Nieuwe fietsers
• Ondersteuning van verenigingen

o Faciliteiten en trainers
• Samenwerking

o bijv. met NTFU, KBWB, profploegen



Samenhang structuur en strategie

• Centraal dilemma:
- We zijn het hardste nodig bij het stimuleren van breedtesport en 
sportparticipatie
- Maar daar zijn onze financiële mogelijkheden het slechtste

• Draagvlak voor andere structuur valt of staat met ons vermogen 
breedtesport en sportparticipatie te bevorderen
>>> betere dienstverlening/ondersteuning voor leden en verenigingen

• Centraal staat dan de vraag of we het bureau op die manier kunnen 
organiseren
- Pas dan kunnen we denken aan het schrappen van districten en afdelingen
- Pas dan kunnen we denken aan een bestuur wat meer op afstand komt



Ledenpanel

Bijgaand de resultaten van de toepassing van de ledentool: https://vraagdeclub.nl/

De doelgroep

De doelgroep is duidelijk afgebakend. Het is verstuurd naar: 378 KNWU Fondo

gebruikers. Deze groep mensen zijn niet persé actieve wedstrijdfietsers maar hebben 

wel een lidmaatschap bij de KNWU.

https://vraagdeclub.nl/


Ledenpanel



Ledenpanel

Pluspunten deze tool:

•Zeer vriendelijke en toegankelijke manier van snel uitvragen bij groepen op basis van 1 

vraag

•Gemakkelijk “ledenbeheer”

•Hoge response
•Ook uitstekend geschikt voor clubs om een vraag te stellen.

Minpunten van deze tool:

•Tool is beperkt in het uitvragen van aantal vragen (eigenlijk maar 1 vraag per keer)

•Tool is beperkt in het aanpassen van de branding (KNWU-stijl) en voor een vervolg

traject

Goed om mee te nemen in de toekomst dat we nóg specifieker de vragen en doelgroepen

op elkaar moeten afstemmen. Wellicht ook fysieke bijeenkomsten organiseren.



11. Vacatures hoofdbestuur

Verkiezing penningmeester

Vacature

Aftredend en niet herkiesbaar Jolon van der Schuit

Selectieprocedure

Voordracht Marco Kok

Aftredend en niet herkiesbaar Simon Meijn

Toelichting vacature



12. Rondvraag



13. Sluiting






