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Reactie Afdeling West op concept KNWU 2028 Vitaal, inspirerend & 
relevant Versie 190422 
 
Met grote verwachtingen heeft het bestuur van afdeling West het document “KNWU 2028 
Vitaal, inspirerend & relevant Versie 190422” ontvangen en gelezen.  
 
Na lezing en herlezing is ons als bestuur enig enthousiasme voor deze toekomstvisie 
ontnomen. 
De in de begeleidend mail vermelding van dank voor de input kunnen wij vanuit afdeling West 
niet onderschrijven. 
Unaniem is ons bestuur van mening, dat er met de input van West zeer weinig tot niets is 
gedaan. 
Ook wordt er nauwelijks op de vragen, die wij tijdens het najaarscongres hebben ingediend een 
antwoord of invulling gegeven. 
 
Het document is o.i. geheel gewijd aan het wielrennen en de problemen die daar kennelijk 
spelen en met dit voorstel moeten worden opgelost. 
Het document, zoals wij die lezen, is een herschrijving van het rapport van de werkgroep 
KNWU structuur, waarin uiteindelijk de keuzes voor de nieuwe structuur zijn vastgelegd. 
 
Zoals Wouter Bos al eerder aangaf er worden knoppen doorgehakt en dat blijkt uit dit 
document. 
Laat onverlet, dat waar gehakt wordt vallen er spaanders. 
En die voelen wij als afdeling West in dit stuk. 
 
Alle punten, waar afdeling West in het verleden vraagtekens bij heeft gezet, zijn toch besloten 
om die uit te voeren conform de meest stringente aanbevelingen van de werkgroep. 
 
Mede gezien de laatste melding van de KNWU voorzitter "WE MOETEN MEER AANDACHT 
GEVEN AAN ALLE DISCIPLINES", kunnen wij als bestuur van een kleinere discipline ons niet 
vinden in de analyses en een gedeelte van de in te voeren structuur veranderingen. 
 
Als commentaar op het stuk de volgende waarnemingen op het inleidende deel: 
Op het uitvoerende deel in de bijlagen komen wij terug na ontvangst van het definitieve stuk en 
overleg met onze verenigingen. 
 
Hoofdstuk 1  Inleiding en ambitie 
 
Uiteraard staan wij achter een zo sterk mogelijke KNWU met een goede bestuurlijke inrichting 
en een gedegen financiële basis. 
Hierover kan geen misverstand zijn. 
 
Hoofdstuk 2  Trends en ontwikkelingen 
 
Wij onderschrijven de eerste paragraaf, echter met aanvulling, dat het geschetste gebrek aan 
talent opvolging niet uitsluitend geldt voor de wielrenners, maar ook voor de BMX discipline en 
de Baan discipline. 
 
De tweede paragraaf behoeft geen commentaar. 
 
De derde paragraaf 
Dit is vooral toegespitst op recreatief fietsen en een aantal funsporten. 
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Voorbij wordt gegaan aan disciplines, waarvoor een vereniging een accommodatie moet 
kunnen aanbieden. 
Accommodaties, niet openbaar door een gemeente aangeboden, zullen door een vereniging 
moeten worden onderhouden en beheerd. 
Ook zullen wielrenwedstrijden in de toekomst steeds meer op afgesloten parcoursen moeten 
worden gehouden. 
Het is goed om te kijken hoe men flexibel met KNWU lidmaatschappen om kan gaan, echter als 
er teveel lidmaatschappen komen, zonder aan een vereniging gebonden te zijn, zullen de clubs 
verdwijnen en zullen er geen accommodaties meer zijn voor bepaalde vormen van de huidige 
disciplines binnen de KNWU. 
Gelukkig wordt hierover in de vijfde paragraaf het nodige over gezegd. 
Veel verenigingen hebben hun zorgen geuit, toen de KNWU zich wat meer op de directe 
lidmaatschappen ging concentreren. 
Onze BMX verenigingen uiten de wens om wedstrijdlicentie toch aan een vereniging te 
verbinden en vooral aan een vereniging met een accommodatie. 
Wij onderschrijven “de uitdaging om verenigingen en clubs krachtig te maken en houden, 
verbonden met de plaatselijke samenleving”. 
 
 
Hoofdstuk 3  Uitgangspositie van de KNWU 
 
De analyse voor het verloop van de licenties geldt niet voor de BMX discipline. 
Hier wordt teveel de aandacht op de wielrendiscipline gericht. 
 
Het verloop van licenties heb ik al eerder aan verantwoordelijken binnen de KNWU verstuurd. 
Ook de opgave van het aantal KNWU leden in het overzicht is onjuist. 
Veel leden staan er 2 of 3 keer in als individu. 
Volgens mij heeft de KNWU de laatste jaren niet meer leden dan tussen de 30.000 en 35.000 
leden. 
 
De conclusie, dat met de invoering van de startlicentie in een behoefte wordt voorzien voor 
deelname aan laagdrempelige wedstrijden, kan ik niet plaatsen. 
Deze renners/rijders namen voorheen wel deel aan laagdrempelige wedstrijden, echter op basis 
van hun basislidmaatschap.  
Hierbij constateer ik een achterblijven van het aantal startlicenties t.o.v. het aantal deelnemers 
aan wedstrijden met een basislidmaatschap. 
 
Bij de BMX zijn de trends tegenovergesteld aan die bij de wielrendisciplines. 
Het aantal jeugdlicenties is in de loop der jaren niet afgenomen en is zelfs het laatste jaar 
toegenomen. 
Verontrustend is, dat het licentieaantal voor de oudere categorieën is afgenomen. 
In totaal is er geen afname van BMX licenties. Wel een verschuiving richting de Jeugd. 
 
Wat ontbreekt aan de analyses is waarom er maar zo’n 10.000  actieve rijders licenties zijn 
tegenover een ledenaantal van 35.000. 
Het aantal kader licenties zou doen vermoeden, dat er meer actieve renners bediend worden. 
 
Toenemende trend marktaandeel. 
Graag zien wij een onderbouwing, waarop de toenemende trend is gebaseerd van het 
maktaandeel. 
 
Verloop jeugdlicenties. 
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De grafiek van het verloop van de jeugdlicenties is leuk, echter de enorme afname in 2011 is 
niet te wijten aan minder deelname van jeugd aan wedstrijden, maar het omzetten van de 
toenmalige B en C licenties naar een basislidmaatschap. 
Nogmaals, binnen de BMX is er in al die jaren geen afname van de “Nationale” Jeugdlicenties 
geweest. 
 
Topsport blz. 7 
Een mooie analyse, echter in de praktijk zien wij er weinig van terug. 
Vanuit de presentatie “Talentontwikkeling doe je samen” hadden wij meer activiteiten verwacht, 
ook voor de RTC ontwikkelingen. 
 
Financiële uitdaging 
De laatste zin.  
Hierom is het van belang aandacht te hebben voor het stimuleren en behouden van een divers 
arsenaal aan organisatiekracht over de breedte van de sport en disciplines. 
Wat wordt hier financieel voorgesteld als ondersteuning? 
 
B) Flexibel en innovatief  
Prachtige omschrijving.  
Echter er wordt met de zin “afscheid nemen van inflexibele processen, structuren en 
reglementen” wel erg snel een negatief sausje gegooid over de huidige systemen en 
werkwijzen, inclusief de reglementen. 
 

5. De consequenties van deze keuzes  
 
      1. Optimale dienstverlening  
Wordt het bureau met de nodige Fte’s uitgebreid? 
 
      2. Verhoogde inkomsten  
Sponsoring (gericht op de breedtesport ambities) 
Is de laatste jaren niet gelukt. 
Wel veel geld naar een medewerker, echter weinig resultaat voor de breedtesport. 
Is er een plan hoe dit structureel gaat verbeteren? 
 
      3. Slimme samenwerkingen  
Wordt er ook nog gezocht naar samenwerking bij de andere disciplines? 
De gegeven voorbeelden zijn voor de wielrendiscipline. 
 
      8. Versimpelde verenigingsorganisatie  
Als het bureau de dienstverlening aan de verenigingen heeft geoptimaliseerd, is het niet langer 
nodig districten en afdelingen in stand te houden. 
Bestuurders zullen actief aangemoedigd worden functies bij verenigingen te gaan bekleden. 
Onze afdelingsbestuurders hebben hun tijd al ruim gehad bij verenigingen en hebben destijds 
gekozen voor een overkoepelende functie. Zij zullen niet teruggaan naar een 
verenigingsfunctie. 
Reserves bij de districten zullen worden aangewend voor investeringen in faciliteiten bij 
verenigingen 
Bij de afdeling is een groot gedeelte van de reserve gebonden aan de wedstrijd organisatie. Dit 
is geoormerkt geld en kan niet zomaar voor iets anders worden gebruikt. 
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In principe is het eigendom van de gezamenlijke verenigingen, waarbij het beheer in handen 
van het afdelingsbestuur ligt. 
 
 
 
Eerder beschreven we de complexiteit van de organisatie KNWU. Hierin is absoluut een 
verbeterslag te maken middels vereenvoudiging van de structuren voor een betere aansturing 
en meer transparantie. 
Niet aangegeven is welke “absolute” verbeteringen er te maken zijn en wat er aan de huidige 
transparantie mankeert. 
 
      10. Representatieve vertegenwoordiging  
Het congres zal worden omgevormd tot een ledenraad. In deze ledenraad zal minimaal de helft 
Rechtstreeks gekozen worden door de leden en daarnaast worden gevuld met 
vertegenwoordiging van belangrijke groeperingen vanuit de achterban zoals de verschillende 
disciplines, de ploegen, de atleten en organisatoren. 
Hierbij zijn alle vragen van het najaarscongres van afdeling West nog steeds geldig. 
Gezien de omschrijving in de bijlagen betreffende de ledenraad, zien wij geen enkele geste 
richting onze vragen en/of voorstellen gedaan tijdens de januari bijeenkomst en de aanvullende 
mails hierover. Gezien het feit, dat de meerderheid een wielrenbelang heeft zal de z.g. 
representatieve vertegenwoordiging grotendeels uit wielrenvertegenwoordigers bestaan.  
Wij zien nog steeds niet waar er een grotere binding zal ontstaan tussen de KNWU organisatie 
en de verenigingen, laat staan de kleinere disciplines. 
 
Verenigingsondersteuning 
Op diverse plaatsen wordt de z.g. verenigingsondersteuner beschreven. 
Deze ondersteuner werd ook al in de vorige structuur beschreven en is nooit uit de verf 
gekomen. 
Hoe denkt men dit nu wel voor elkaar te krijgen? 
 
 
Algemeen 
Bovenstaand een eerste aanzet tot een aantal opmerkingen. 
Wij wachten het definitieve document af en zullen die aan onze verenigingen sturen voor hun 
commentaar. 
 
Wat ons wel opvalt binnen onze afdeling is dat een aantal wielrenverenigingen niet tot 
nauwelijks op de hoogte zijn van de KNWU structuur voornemens. 
Dit zou toch ook aandacht moeten hebben binnen het KNWU bestuur. 
 
 
 
Met sportieve groet. 
Namens het bestuur van afdeling West 
 
Ad Jansen 
Voorzitter 


