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Geacht Hoofdbestuur, 
 
Naar aanleiding van agendapunt 10 “Voortgang KNWU Structuur” willen wij u als afdelingsbestuur West, 
vooral mede namens de door ons vertegenwoordigde verenigingen, het volgende onder uw aandacht 
brengen. 
 
Wij hebben kennis genomen van de voorlopige standpunten van het hoofdbestuur  t.o.v. de voorstellen van 
de werkgroep KNWU structuur. 
 
Wij hebben wederom dit voorgelegd aan onze verenigingen zonder enig voorwoord onzerzijds ter vermijding 
van beïnvloeding of meningsvorming vooraf. 
 
Het punt is daarna uitgebreid behandeld tijdens de Algemene Afdelingsvergadering West van 8 november. 
De verenigingen waren unaniem van mening, dat in de voorlopige visie van het hoofdbestuur geen recht was 
gedaan aan de door afdeling West ingezonden stuk hierover in het voorjaarscongres. 
 
Afgesproken tijdens het voorjaarscongres 2021, maar niet genotuleerd, was, dat het hoofdbestuur de punten 
van het ingebrachte stuk zouden verwerken in de visie van het hoofdbestuur met onderbouwing, waarom 
bepaalde besluiten zijn genomen mede naar aanleiding van de vragen in het stuk van afdeling West. 
Dit was de voorwaarde, waarmee West tijdens het voorjaarscongres akkoord ging met het niet inhoudelijk 
behandelen van het ingezonden stuk. 
 
Helaas ziet afdeling West hun vragen in het huidige congresstuk niet beantwoord. 
Gezien het besluit, dat het HB in punt 1 “Het voorstel van de ledenraad”, overneemt, zouden wij graag de 
beantwoording van onze vragen zien, voordat wij als afdeling dit kunnen steunen. 
 
Dit geldt ook voor onze overige vragen, gesteld in ons voorjaarsstuk 
 
Ook hebben wij nooit antwoorden ontvangen op het ingezonden stuk van het voorjaarscongres in juni 2020. 
Tijdens het consultatieoverleg in 2020 met de werkgroep is dit toegezegd. 
 
Het tijdens het voorjaarscongres 2021 ingestuurde document Reactie Afdeling West op KNWU structuur 
documenten, bevatte een wat gematigde versie van ons eerder stuk, echter bevat wel voor ons en onze 
achterban relevante vragen. 
 
Tijdens een gesprek met uw nieuwe voorzitter Wouter Bos zijn wel een aantal zaken in hoofdzaak 
besproken, echter niet inhoudelijk de punten vermeld in het congres document. 
Dit, omdat hij dit stuk niet in bezit had of had gelezen. 
Wouter Bos heeft toegezegd de vragen tijdens het congres te behandelen i.p.v. schriftelijk de vragen te 
beantwoorden. 
In eerste instantie is hiermee akkoord gegaan, echter vanuit de verenigingen wordt toch een goede 
schriftelijke vastlegging gevraagd. 
Dit kan in een goede en duidelijke vastlegging in de congresnotulen of alsnog met een aparte brief. 
 
Als afdelingsbestuur nemen wij onze verenigingen mee in deze voor hen belangrijke organisatie 
veranderingen. 
Hun mening is voor ons het uitgangspunt voor opstelling in zake dit belangrijke KNWU structuur punt. 



 Pagina 2 van 2                          AfbrWest voor Congres 20211129 KNWUstructuur 

Zij hebben geen enkel positief gevoel bij het feit, dat een ledenraad de KNWU dichter bij de leden zal 
brengen of dat een ledenraad op democratische wijze de standpunten van de achterban zal 
vertegenwoordigen. 
 
Nogmaals, verzoeken wij: 
 Een goede en gedegen beantwoording van ons ingezonden stuk tijdens het voorjaarscongres. 
 Het meenemen van onze geuite zorgen in het nog uit te werken voorstel voor het voorjaarscongres van 

2022. 
 Een goede onderbouwing, waarom een ledenraad de KNWU dichter bij de leden brengt. 
 Een goede onderbouwing, waarom er gedacht wordt, dat een lid van de ledenraad wordt genomineerd 

en gekozen door de leden, i.p.v. zoals voorgesteld, geselecteerd door een sollicitatie commissie, waarna 
dan uit de geselecteerden leden kunnen worden gekozen. 
Wat is dan nog de invloed van de leden op de keuze van de persoon?  
Hoe wordt voorkomen, dat kritische personen uit de selectie vallen? 

 Een goede onderbouwing, hoe het directiemodel, waarbij alles aangestuurd gaat worden door het 
Uniebureau, dus ook de sporttakcommissies, kan worden vervuld door de huidige bezetting van het 
bureau. 

 
Uit het congresstuk blijkt, dat er over de kleinere sporttakken en de afdelingen en districten nog nader 
gestudeerd gaat worden. 
De relatie tot een ledenraad en een al of niet blijven bestaan van afdelingen en districten zal terdege moeten 
worden bekeken. 
Wij hopen, dat onze zorgen geuit in onze voorgaande stukken hierin worden meegenomen. 
 
Uit de reacties blijkt, dat de verenigingen van West zich over een aantal zaken grote zorgen maken 
betreffende de organisatie van de KNWU en de BMX sport in het bijzonder, als deze plannen worden 
doorgezet in de huidige voorgestelde vorm. 
 
Afdeling West ondersteund het doorschuiven van de definitieve beslissingen naar het voorjaarscongres van 
2022 om het HB de gelegenheid te geven om tot een goed overwogen bestuursstandpunt te komen. 
 
Strategie 
Graag zien wij, indien mogelijk, enige uitleg over de nieuwe strategie, die genoemd wordt in het congresstuk. 
 
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
Met vriendelijke groeten, 

                                            
A.C.J. Jansen. 
Voorzitter KNWU BMX afdeling West 
 
  


