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Betreft:  141e Congres   Agendapunt  8  Werkgroep KNWU Structuur 
 

                                                                                                                                   17 juni 2021 
Geacht Hoofdbestuur, 
 
Naar aanleiding van de voorstellen van de Werkgroep KNWU Structuur willen wij u als 
afdelingsbestuur West, vooral ook namens de door ons vertegenwoordigde verenigingen, het 
volgende onder uw aandacht brengen. 
 
Wij hebben kennis genomen van de plannen van de werkgroep KNWU structuur. 
 
Wij hebben deze stukken wederom voorgelegd aan onze verenigingen zonder enig voorwoord 
onzerzijds ter vermijding van beïnvloeding of meningsvorming vooraf. 
 
Bijgevoegd een document Reactie Afdeling West op KNWU structuur documenten. 
 
Dit document is tot stand gekomen, nadat wij van onze verenigingen reacties hebben ontvangen 
op deze Congresstukken. 
 
Als bijlage op dit document hebben wij 1 specifieke reactie gevoegd, dat kenmerkend is voor het 
gevoel binnen de overige verenigingen, die gereageerd hebben. 
De verenigingen van West herhalen in meerderheid hun standpunten, zoals geven bij het 
document, dat wij gepresenteerd hebben tijdens het congres van 25 juin 2020. 
Zij zien weinig aanpassingen van de plannen t.o.v. de stukken van 2020. 
 
Uit de reacties blijkt, dat de verenigingen van West zich over een aantal zaken grote zorgen maken 
betreffende de organisatie van de BMX sport als deze plannen op regioniveau worden doorgezet. 
 
Het document spreekt voor zich, waarin we een aantal vragen hebben gesteld, die vanuit de 
verenigingen ons bereiken.  
 
In het slotwoord staan onze conclusies en primaire zorgen vermeld.  
 
Uiteraard zijn wij bereid het e.a. toe te lichten, indien gewenst. 
 
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
Met vriendelijke groeten, 

                                            
A.C.J. Jansen. 
Voorzitter KNWU BMX afdeling West 
 
 
Bijlage;  -    Reactie Afdeling West op KNWU structuur documenten  


