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Reactie Afdeling West op KNWU 2028 Vitaal, inspirerend & relevant Versie 100522 
DEF 
 
Mening afdeling West 
 
Ledenraad 
West kan de invoering van een ledenraad niet steunen, zoals dit is beschreven in de bijlage. 
Het ontbreken van nadere definities betreffende kiesprocedure, selectie procedure en 
verantwoording procedures zijn hiervan de hoofdredenen. 
Ook het ontbreken van discipline vertegenwoordiging vanuit de regio's is hier debet aan. 
Onder de kop “Opmerkingen/vragen” hieronder stellen wij de nodige vragen. 
 
Regio indeling 
West heeft moeite met de strak geformuleerde regio indelingen. 
Dit heeft o.i. geen toegevoegde waarde voor de BMX. 
Eerder een negatieve invloed i.v.m. indeling competities. 
De verhouding tussen het aantal licenties tegenover de vereiste minimale deelname aan een 
competitie is in 2 regio’s niet optimaal. 
Hier hebben wij een overzicht toegevoegd op basis van het huidige BMX licentie bestand. 
Onder de kop “Opmerkingen/vragen” hieronder staat de nodige aanvullende informatie.. 
 
Regio organisatie 
Wij maken ons zorgen over de organisatie van de BMX (breedte sport) b.v. AK wedstrijden. Hier 
zal toch een commissie voor moeten worden samengesteld per afdeling/district om deze te 
blijven organiseren en daar zit ook een financieel plaatje aan (computers, fotofinish, etc). 
Onder de kop “Opmerkingen/vragen” hieronder staat de nodige aanvullende informatie. 
 
Centrale service vanuit het Uniebureau 
West heeft bedenkingen bij het voldoende kunnen bedienen van de leden, verenigingen en 
organisatoren door het Uniebureau in deze nieuwe opzet.  
De service is nu al niet optimaal, dit ondanks de goede wil van de bureaumedewerkers. 
Dit vereist o.i. de nodige extra Fte’s. 
Wordt hierin voorzien? 
 
Slot conclusie 
Afdeling West is niet primair tegen een nieuw op te zetten KNWU organisatie, echter deze moet 
wel leiden tot een meerwaarde van de KNWU en voor onze BMX discipline, ofwel het “wij zijn 
de KNWU” gevoel. 
Het motto zou moeten zijn “de KNWU, daar wil ik bij horen”  
De laatste 2 slogans zien wij met een afstandelijke ledenraad niet ontstaan. 
Ook missen wij onderbouwingen hoe h.e.e.a. gerealiseerd gaat worden. 
 
Evaluatie document KNWU 2028 Vitaal, inspirerend & relevant 100522 DEF 
 
Er staan mooie vergezichten in dit stuk. 
Deels kennen wij die uit de vorige plannen van de KNWU van “2016” en van “Hier tot Tokyo”. 
Deels herkennen wij de plannen uit de Rapportage van de Werkgroep KNWU structuur. 
De beschreven structuur omzetten is het makkelijkste van deze plannen. 
Het behalen van de beoogde resultaten voor een grotere en attractievere KNWU met meer 
binding van de leden en de verenigingen zal een heel wat moeilijker te bereiken doel zijn zo niet 
een utopie. 
Vanuit onze visie zien wij dit nog niet werkelijkheid worden, hoe graag wij dit ook zouden willen. 
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Stelling van verenigingen West 
Onze verenigingen stellen, dat leden binding primair via de verenigingen zou moeten gaan, 
omdat zij de accommodaties en het kader leveren voor het uitoefenen van de sport. 
De meeste verenigingen moeten het hebben van vrijwilligers om de boel draaiend te houden 
(accommodatie/baanonderhoud etc.) 
Als men zich niet verbindt via een vereniging voelt men ook geen nut/noodzaak om vrijwilligers 
werk te doen en kunnen verengingen steeds moeilijker overeind blijven met alle gevolgen van 
dien. 
In het tweede deel van het stuk staat in tegenstelling tot het eerste deel, wel een bevestiging, 
dat men prioriteit wil geven aan de verenigingen, echter de invulling hiervan is ons niet duidelijk. 
Wie gaat dit organiseren en hoe? 
 
Een aantal analyses delen wij niet. Zie onze reacties op het concept document. 
Het stuk is weinig multidisciplinair en vooral toegespitst op het wegwielrennen. 
 
Verder concluderen wij, dat met de inbreng van West weinig tot niets is gedaan, ondanks een 
goed onthaal in het voorjaarscongres van 2021 van ons ingezonden stuk door het HB. 
Tevens hadden wij groter verwachtingen vanuit het najaarscongres. In de notulen staat: 
De relevante vragen, die Ad Jansen heeft gesteld, moeten we overtuigend kunnen 
beantwoorden op het moment dat we met ons definitief uitgewerkt standpunt komen. 
 
Ten eerste waren het vragen vanuit de afdelingsvergadering van West en niet persoonlijke 
vragen vanuit Ad Jansen. Dit was ook zo verwoord in het ingezonden stuk. 
 
Zoals eerder aangegeven staat er veel in het document, behalve de antwoorden op de destijds 
gestelde vragen. 
Behalve beschrijvingen, waarom men denkt of verwacht, dat de nieuwe structuur beter is, 
vinden wij geen concrete onderbouwingen, waarop dit is gebaseerd. 
Onze verenigingen hebben dit ook aangegeven als de grootste omissie van het stuk. 
 
Wij hebben ons er over verbaasd, dat het HB wel met een delegatie van de werkgroep heeft 
gesproken, maar er geen terugkoppeling is geweest binnen die werkgroep naar de andere 
leden van de werkgroep over dit gesprek. 
Mede verbazend is, dat de kritische lid/leden binnen de werkgroep niet nader zijn gehoord. 
Uitsluitend zijn de leden met de meest vergaande standpunten van de werkgroep gehoord. 
Dit waren ook de leden, die destijds aangaven bij een consult, dat als wij (afdeling West) het 
niet met hun standpunt eens waren, wij van verder meepraten zouden worden uitgesloten. 
 
Inspraak leden en verenigingen 
Graag zien wij enig bewijs, dat de verenigingen in deze nieuwe structuur gekend zijn. 
Van een aantal BMX verenigingen buiten afdeling West weten wij, dat zij geen idee hebben 
waar het over gaat. 
Tevens zijn wij benaderd door verenigingen om het stuk door te sturen, dit omdat zij tijdens een 
training in West van onze verenigingen hoorden, dat er een stuk was. 
Informatie bij een paar wielrenverenigingen binnen afdeling West bevestigt, dat ook zij 
nauwelijks op de hoogte zijn van de voorstellen en de consequenties daarvan. 
Dit leidt o.i. niet tot een betere binding tussen leden/verenigingen en de KNWU. 
De vraag rijst, is er voldoende draagvlak bij de KNWU verenigingen voor deze nieuwe 
structuur? 
 
Bijlagen bij het stuk 
De bijlagen vermelden duidelijk de beslissingen. 
Volgens de bijlagen zijn kennelijk de knopen doorgehakt. 
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De bijlagen betreffende de ledenraad en de regiovorming zijn eenduidig overgenomen van de 
werkgroep in de meest stringente zin. 
Dat er later pas, volgens het tijdpad, nog nadere invulling wordt gegeven aan de taken binnen 
de regio’s is leuk, echter in de bijlage staan 3 functionarissen. Als dit uitgebreid gaat worden 
met meerdere personen dan had dit in de bijlage beschreven moeten worden. 
Dit geldt ook voor de instelling van een ladenraad. 
 

Opmerkingen / vragen over de voorgestelde structuur 
 
Ledenraad 
1. Vertegenwoordiging 

a. Het oorspronkelijke stuk van de werkgroep bevatte 2 keuze mogelijkheden, n.l.: 
i. Discipline vertegenwoordiging 
ii. Algemene vertegenwoordiging, niet discipline gebonden 

b. Kennelijk heeft het HB gekozen voor algemene vertegenwoordiging. 
Hierdoor zullen de uitvoerende disciplines minder vertegenwoordig voelen.  
Zie ook punt 3. c. 
 

2. Procedure verkiezing ledenraad. 
a. Wie stelt de kandidaten voor?  
b. Wordt er inderdaad voorgeselecteerd, wie er zich kandidaat mag stellen? 

i. Zo ja, wie benoemt de selectie commissie? 
ii. Wie controleert de selectie commissie? 

c. Is er de mogelijkheid om tegenkandidaten vanuit de regio voor te stellen? 
d. Hoe verloopt het verkiezingsproces?  
e. Wie zijn er in een regio gerechtigd om te stemmen? 
f. Hoe wordt voorkomen, dat kandidaten vanuit de “kleinere disciplines” niet genoeg 

stemmen kunnen verwerven om gekozen te worden? 
g. Welke invloed hebben de verenigingen op de verkiezing van de regiokandidaten? 

 
3. Verantwoording leden van de ledenraad 

a. Aan wie leggen zij verantwoording af?  
b. Wordt er jaarlijks verantwoording afgelegd aan de regio? 

i. Zo ja, aan wie in de regio? 
c. Hoe wordt voorkomen, dat de belangen van de disciplines niet ondergesneeuwd wordt 

door oververtegenwoordiging vanuit de grootste discipline. 
 

4. Binding leden/verenigingen aan de KNWU. 
a. Hoe ziet men dit? 
b. Een ledenraad zonder discipline vertegenwoordiging zal dit zeker niet bevorderen. 
c. Als basis voor de infrastructuur worden de verenigingen genoemd. 

Waar is hun inbreng in de nieuwe structuur gewaarborgd? 
 

5. Democratisch gehalte 
a. Wat is het verschil tussen een ledenraad als tussenlaag en een afdeling/district als 

tussenlaag? 
b. Wat is er democratisch aan een ledenraad, die eenmaal “gekozen” geen verantwoording 

aflegt aan de basis? 
c. Hoe kan een regio het beleid van de leden van de ledenraad beïnvloeden? 
d. Hoe kan een regio zijn vertrouwen opzeggen aan een lid van de ledenraad. 
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Aantal potentiële leden 
1. Waar haalt men de 1.200.000 fietsende pool vandaan? 

a. Is er een enquête geweest, die aangeeft, dat eer potentieel 1,2 miljoen fietsers zijn, die 
in wedstrijdverband willen fietsen? 

b. Hoe denkt men recreatietoerfietsers aan de KNWU te binden? 
2. De KNWU is geen recreatie fietsersbond maar een wedstrijd fietsbond. 
3. Hoe denkt men uit de z.g. nieuwe sporten KNWU leden te werven? 

a. Ook hier zullen uitsluitend sporters met Internationale interesse lid worden van de 
KNWU. 

4. Wat kan/gaat de KNWU op regionaal niveau voor deze nieuwe sporten organiseren? 
a. Dat gestimuleerd wordt, dat gemeentes allerhande voorzieningen ontwikkelen is een 

goede zaak, echter hoe wil men die gebruikers lid maken van de KNWU? 
5. Wij horen vanuit de verenigingen, dat er belangstelling is om met elkaar te fietsen en waarbij 

men dan inschrijft voor georganiseerde tochten. Echter deze fietsers willen geen lid worden 
van een vereniging, laat staan van de KNWU. 

6. Gaat de KNWU deze fietsers en nieuwe disciplines faciliteren, die geen tot weinig leden 
zullen opleveren?  
Hoe denkt men dit te financieren als er geen leden bijkomen? 

 
Verhogen aantal KNWU leden en licenties door samenwerking 
De voorgestelde samenwerkingen zijn zeer éénzijdig gebonden aan 1 discipline. 
Wordt er ook nog gezocht naar samenwerking bij de andere disciplines? 
Er moet toch een visie komen hoe de KNWU de wielersporters van de niet wegwielren 
disciplines aan de KNWU kan binden. 
Het organiseren van een NK Pumptrack is mooi, echter als dit open staat voor niet KNWU 
leden, hoe gaat de KNWU die deelnemers op termijn als lid bij de KNWU krijgen? 
Dit geldt ook voor b.v. de BMX Freestyle. 
Bij BMX Racing is een parallelle bond. Wordt hier ook naar samenwerking gezocht? 
 
Wedstrijdopzet bij BMX anders dan bij wielrennen. 
De BMX bestaat in hoofdzaak uit competitiewedstrijden en heeft daarvoor centrale of regionale 
aansturing nodig. 
Zo niet, dan is men afhankelijk van een verenigingsinitiatief, wat op den duur leidt tot 
verwatering als er bestuur wissels komen. 
Nu doen de afdelingsbesturen onder de vlag van de KNWU de dienstverlening. 
Als dit niet meer zo plaats vindt, wat is dan nog de waarde om lid te zijn van de KNWU? 
 
Gevolgen voor de BMX vanuit wedstrijdopzet en afschaffen afdelingsbestuur. 
Bij de BMX zal de mindere binding aan de KNWU leiden tot andere vormen van samenwerking. 
 
Als voorbeeld afdeling Noordoost, waar er bijna uitsluitend KNWU nationale licenties zijn, omdat 
deze rijders zich willen kwalificeren voor EK en WK en deelnemen aan Internationale 
wedstrijden. 
Dit is voor de meerderheid de enige reden, dat zij lid zijn van de KNWU. 
Bij het NFF vinden zij alle vormen van laagdrempelige wedstrijden en hebben daarvoor de 
KNWU niet nodig. Dit wordt binnen een aantal van deze verenigingen ook zo verwoord. 
 
Inmiddels uit gesprekken met rijders en ouders ook deze bevestigingen vernomen. 
Een relevant antwoord was: ik ben blij, dat er in Noordoost een concurrerende bond is, want 
dan worden er tenminste nog regionale wedstrijden gehouden. 
 
Diverse van oudsher KNWU verenigingen zijn bijna geheel met hun regionale wedstrijden over 
gegaan naar de NFF. 
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Het niet kunnen organiseren van AK wedstrijden dit jaar is een teken aan de wand. 
Met het wegvallen van een afdelingsbestuur zal dit er niet beter op worden. 
Lijkt ons niet zo’n prettig vooruitzicht voor het beleidspunt om meer wielerliefhebbers aan de 
KNWU te binden. 
 
Met het wegvallen van een afdelingsbestuur in West voorzien wij dezelfde ontwikkeling in onze 
regio. 
 
Voor de BMX blijft uitsluitend de internationale status van de KNWU de enige reden om daar lid 
van te zijn. 
 
Wedstrijd organisatie en kaderwerving 
De uitvoering van de BMX wedstrijd is totaal anders dan een wielerwedstrijd. 
Er wordt bij nationale TC wedstrijden ongeveer 440 keer gestart. Een NKC 500 starts. 
Bij AK’s is dit 300 starts of meer. 
Bij een BMX wedstrijd zijn er minimaal 35 wedstrijd officialposities nodig. 
Vaak vervullen op een wedstrijddag meerdere personen deze functies. 
Er zijn veel opgeleiden nodig om een nationale BMX wedstrijd te organiseren. 
Dit moet wel komen uit vrijwilligers, die affiniteit hebben met de sport en ook met de KNWU. 
Aangezien tot heden een afdelingsbestuur de stimulerende kracht is geweest tot het volgen van 
een kader opleiding, zal bij het wegvallen van deze besturen ook het stimuleren hiervan 
wegvallen. 
Tot heden heeft Het Uniebureau, ondanks hun goede bedoelingen, hiervoor niet de nodige 
impulsen kunnen geven. 
 
Regio indeling 
De nieuwe regio indeling en de strak geformuleerde laatste zin. 
Hierbij zal niet langer onderscheid gemaakt worden binnen de disciplines. De 4 regio’s opereren 
multidisciplinair over alle, door de KNWU, erkende disciplines. 
 
Wij hadden voor de BMX gehoopt op een wat soepelere formulering betreffende de wedstrijd 
indeling van de verenigingen. 
Deze wens is destijds ook geuit door alle afdelingen tijdens de consultatie in januari 
2022. 
 
De nieuwe indeling zal voor de BMX leiden tot een noodlijdend bestaan van 2 regio’s, n.l. Noord 
en Oost. 
Binnen deze regio’s zullen regio kampioenschappen niet groter zijn dan een huidig Interclub 
wedstrijd.  
Of een Regio Kampioenschap dan nog georganiseerd gaat worden, is de vraag. 
 
De huidige afdelingen hebben onderstaande rijderslicenties. 
  Startlicentie Nationaal licentie    Totaal  
Noordoost       30   274  304 
Zuid       225   346  571 
West      378   310  688 
 
De nieuwe regio indeling ziet er als volgt uit 
  Startlicentie Nationaal licentie    Totaal  
Noord       23   210  233 
Oost       65   212  277 
Zuid      198   259  457 
West     347   249  596 
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Regio functionarissen 
Over de invulling van de regiofuncties hebben wij ook onze bedenkingen. 

 De Regiocoördinator (vergelijkbaar met de huidige consul-functie) 

 De Regiocoach (vergelijkbaar met de huidige STDC functie) 

 Clubsupport (opvullend aan de rol die de huidige districten en afdelingen vervullen 
richting verenigingen en organisaties) 
 

Dit ziet eruit alsof het 1 persoon per functie is. 
Wat betreft de BMX sport hebben wij als BMX niets met een consul. 
De afdelingen zijn wedstrijd uitvoerend, omdat bij de BMX bijna alle wedstrijden in 
competitieverband worden georganiseerd en niet als enkelvoudige wedstrijd, waarbij een 
organisator alles zelf regelt. 
 
Consul 
De functie van de Consul zal bekeken moeten worden. 
Die heeft te veel macht.  
Dit is bijna een monopoly positie.  
Er is al een consul, die zijn districtsbestuur tot aftreden heeft gedwongen. 

 Hoe wordt dit soort machtsposities gecontroleerd? 

 Wordt voor deze functie ook een rooster van aftreden opgesteld met een maximum termijn? 
 
Bovenstaande geldt ook voor de overige 2 functies. 
 
De Regiocoach 
Hoe gaat dit er voor de BMX uitzien? 
Opmerking vanuit de verenigingen 
In het plan wordt aangegeven via breedtesport talent ontwikkeling te omarmen en de weg naar 
topsport voor te bereiden, maar over RTC’s en de opzet daarvan wordt met geen woord gerept 
dus ook daar zijn we benieuwd of met deze nieuwe route er nieuw leven wordt ingeblazen. 
Als BMX afdeling wachten nog op de uitvoering van het actiepunt vernoemd in de notulen van 
het najaarscongres. 
 
Clubsupport 
Wordt dit een adviserende taak of wordt het ook een coördinerende taak? 
Binnen de BMX hebben afdelingen een coördinerende en uitvoerende taak. 
Wordt dit overgenomen door de Clubsupport? 
 
Opmerking vanuit de verenigingen 
Als de afdelingsbesturen vervallen dan moet het uniebureau net zo kundig en bereikbaar, 
faciliterend en behulpzaam zijn als het afdelingsbestuur en dat lijkt nog een hele uitdaging. 
De rol van clubsupport suggereert een coördinerende rol zoals nu door de afdelingen wordt 
vervuld dus we zijn benieuwd hoe dat ingevuld wordt en hoeveel aandacht de BMX daarin krijgt. 
 
Tijdspad 
Het vermelde tijdspad is ambitieus. 
Dat is een goede zaak.  
Echter een aantal vermelde acties hadden vermeld moeten worden in de structuur bijlagen als 
onderdeel van de nieuwe structuur opzet. 
Nu leest het, dat de structuur al bepaald is, voordat er de nodige definities zijn vastgelegd. 
 
Met sportieve groet. 
Namens de verenigingen en het bestuur van afdeling West 
Ad Jansen,  Voorzitter 


