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Brief van een vereniging in West 
  
Deze brief is typerend voor de verenigingen in afdeling West. 
Wij hebben gemeend deze reactie te selecteren, omdat dit een vereniging is met een 
wegwielren discipline. 
Deze mening wordt mede gedeeld door onze andere OMNI vereniging. 
 
Beste afdelingsbestuur, 
 
Dank voor de mail met stukken en reactie n.a.v. de op handen zijnde wijziging van de KNWU 
organisatiestructuur 
We staan volledig achter jullie uitgebreide en zorgvuldig opgebouwde reactie en lezen 
inderdaad dat er niks met onze eerdere reactie en aandachtpunten gebeurd lijkt te zijn. 
Dat terwijl uit de cijfers blijkt dat afdeling West binnen BMX de meeste leden heeft, maar de 
opinie van de andere afdelingen die, naar je aangaf wel voorstander van dit plan zijn, voorrang 
krijgt 
  
Op zich is het goed om de al decennialang geldende organisatie te moderniseren en waar 
mogelijk te verbeteren. 
Ook goed dat Wouter Bos even de tijd nam zich in de materie te verdiepen en het plan niet 
vorig jaar al heeft doorgedrukt, maar vervolgens gaat het toch exact zo verder blijkbaar. 
  
Men richt zich in de stukken inderdaad met name op wielrennen wat je op elke weg en fietspad 
kan doen. 
Onze discipline BMX racing leent zich daar niet voor en is gebonden aan een BMX baan die bij 
de verenigingen in beheer zijn. 
De twee doelen jeugd en verenigingen zijn op zich goed gekozen maar men gaat voorbij aan de 
toch echt andere manier van organiseren van BMX t.o.v. andere disciplines. 
 
Het valt en staat echter met de verdere invulling met name bij het uniebureau die nog weinig 
concreet is uitgewerkt en waar hopelijk dan de nodige kennis van BMX wordt ingezet. 
Als de afdelingsbesturen vervallen dan moet het uniebureau net zo kundig en bereikbaar, 
faciliterend en behulpzaam zijn als het afdelingsbestuur en dat lijkt me nog een hele uitdaging.  
De rol van clubsupport suggereert een coördinerende rol zoals nu door de afdelingen wordt 
vervuld dus ben benieuwd hoe dat ingevuld wordt en hoeveel aandacht de BMX daarin krijgt. 
De redenering dat afdelingsbestuurders dan wel naar de verenigingen overstappen valt nog te 
bezien ( ik kan me zo voorstellen dat dat in jouw geval niet meer opportuun is.!) en is ook niet 
hetzelfde. 
 
De licenties weer terugdraaien en de basislicentie weer invoeren waarmee je als lid meteen de 
(inter)clubwedstrijden kan rijden kan bijdragen tot meer deelnemers want is het niet erg 
duidelijke voor veel mensen. 
 
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. 
  
Anderzijds zien we binnen onze club als multidisciplinaire vereniging ook ontwikkelingen die wel 
aansluiten met de visie met bv 55+ fietsen ook voor niet leden, samenwerking met schaatsen 
en triatlon e.d. (vanuit afdeling wielren) en zijn we stapsgewijs aan het bezien hoe bv BMX, 
veldrijden, baanwielrennen, mountainbiken en kracht/coretraining in trainingsprogramma’s of als 
keuzepakket samen kunnen gaan en zo een diverser sportaanbod op te zetten. Maar ook dan is 
een goed bereikbaar en kundige organisatie vanuit de KNWU noodzakelijk. 
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Na het congres gaat e.e.a. uitgewerkt wordt tot ca november en dan moet blijken hoe het echt 
gaat worden.  Daar zouden dan ook de BMX (en andere kleinere disciplines) een rol in moeten 
krijgen om hun belangen te borgen. 
 
Op 1 juni een ingelaste afdelingsvergadering zou kunnen maar anderzijds wordt het een 
herhaling van zetten ben ik bang. 
  
Met sportieve groet 


