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Geacht Hoofdbestuur, 
 
Naar aanleiding van agendapunt 7 Strategie & Structuur KNWU 2022-2028 willen wij u als afdelingsbestuur 
West en vooral namens de door ons vertegenwoordigde verenigingen, het volgende onder uw aandacht 
brengen. 
 
Wij hebben kennis genomen van het document, inclusief de bijlagen betreffende de visie en de voorstellen 
van het Hoofd Bestuur(HB). 
 
Wij hebben op basis van het concept document op 9 mei een reactie verstuurd over het deel Strategie. 
Hierbij hebben wij toen geen reactie gegeven op de bijlagen, omdat wij dachten en verwachtten, dat hier nog 
enige aanpassingen zouden kunnen komen na behandeling van onze reacties. 
 
Helaas ontvingen wij het antwoord, dat het HB het stuk wel had gelezen, maar verder op basis van alle 
ingediende stukken (kennelijk ook door anderen) geen aanpassingen of aanvullingen te willen doen. 
 
Na ontvangst van het definitieve stuk hebben wij het voorgelegd aan onze verenigingen. 
De afgelopen 2 weken hebben wij de inbreng van onze verenigingen verzameld in een document, dat wij als 
bijlage bijvoegen. 
 
De verenigingen waren unaniem van mening, dat in het gepresenteerde stuk geen recht was gedaan aan de 
door afdeling West ingezonden stuk hierover in het voorjaarscongres, de ingezonden brief in het 
najaarscongres en de genotuleerde uitspraak van het HB tijdens het najaarscongres. 
 
Tekst in de notulen 
De relevante vragen, die Ad Jansen heeft gesteld, moeten we overtuigend kunnen beantwoorden op het 
moment dat we met ons definitief uitgewerkt standpunt komen. 
 
Deze toezegging tijdens het najaarscongres heeft de nodige verwachting gewekt bij onze verenigingen. 
Dit was de voorwaarde, waarmee West tijdens het najaarscongres akkoord ging met het voortzetten van de 
verdere uitwerking van de plannen door het HB. 
 
Helaas ziet afdeling West hun vragen in het huidige congresstuk niet beantwoord. 
In het najaarscongres hebben wij aangegeven: 
Gezien het besluit, dat het HB “Het voorstel van de ledenraad”, overneemt, zouden wij graag de 
beantwoording van onze vragen zien, voordat wij als afdeling dit kunnen steunen. 
 
Mede melden wij, dat ons ingezonden stuk niet is opgenomen in de notulen van het najaarscongres. 
Ook de ingezonden stukken van de anderen zijn niet opgenomen. 
Zo hebben wij destijds aangegeven het stuk van district Midden Nederland te steunen. 
Als stukken niet worden opgenomen in de notulen, dan is o.i. notulen niet compleet. 
 
Inmiddels hebben wij een gesprek gehad met HB voorzitter Wouter Bos. 
Daarin hebben wij onze zorgen toegelicht en uitgesproken. 
Dit was verder een goed gesprek, waarbij Wouter onze punten noteerde en toezegde die te zullen bekijken. 
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Als afdelingsbestuur nemen wij onze verenigingen mee in deze voor hen belangrijke organisatie 
veranderingen. 
Hun mening is voor ons het uitgangspunt voor de opstelling in zake dit belangrijke KNWU structuur punt. 
Zij hebben geen 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. 
Zij hebben geen positief gevoel, dat er met het opheffen van de afdeling, er een sterkere bestuursvorm voor 
in de plaats komt. 
Zij hebben geen positief gevoel bij de regio herindeling en de regio organisatie. 
 
Als onderbouwing van onze zorgen voegen wij onderstaande documenten toe: 

 Reactie Afdeling West op KNWU 2028 Vitaal, inspirerend & relevant Versie 100522 DEF 

 Reactie Afdeling West op concept KNWU 2028 Vitaal, inspirerend & relevant Versie 190422 

 Licenties per afdeling en per club 20220516 en 4 regio’s congres (Excel sheets) 

 Reactie van een vereniging in West 
 
De 2 eerste documenten kunnen overlappingen bevatten, omdat het tweede document onze reactie was op 
het concept en het eerste document de verzamelde reacties weergeeft van onze verenigingen. 
Het laatste document is van een vereniging, die de mening van de gezamenlijke verenigingen goed 
verwoord. Dit is tevens een vereniging met een wegwielren discipline. 
 
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. 
 
Het is buitengewoon jammer, dat de visie van afdeling West bij sommigen gekoppeld wordt aan mij als 
persoon, terwijl wij de menig en zorgen verwoorden van onze verenigingen. 
Ook ons voltallig afdelingsbestuur deelt deze meningen en zorgen. 
 
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
 
Namens de verenigingen en het bestuur van afdeling West 
 
Met vriendelijke groeten, 

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