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Toelichting Congres Afdeling West op KNWU structuur documenten 
 
Voorzitter, hierbij mijn verzoek om de mening vanuit West toe te lichten. 
 
West heeft respect voor het vele werk wat gestoken is in het opstellen van de voorstellen en de 
toelichtingen gevat in allerhande bijlagen. 
Het tot stand komen was een moeizaam proces. 
Vanuit afdeling West willen wij hierbij de nodige toelichtingen geven hoe wij dit ervaren hebben. 
Dit mede als toelichting op onze reactie verstuurd aan het HB en het Congres. 
 
Als bestuur, vertegenwoordigen wij de mening van onze verenigingen. 
Deze meningen zijn samengevat in de reactie, die aan het HB en aan het Congres is verstuurd. 
Het is buitengewoon jammer, dat kennelijk deze reactie wordt opgehangen aan mij als persoon. 
 
Sinds het Congres van juni 2020 ben ik als persoon aangesproken over de kritische houding 
van West t.o.v. de voorstellen tot aanpassing van de KNWU structuur. 
 
Er is zelfs vorig jaar een actie in gang gezet, wat nu een “Omtzichtje” zou heten. 
Er is mij via diverse kanalen verzocht om af te treden. 
Ook is mijn leeftijd diverse malen aanleiding geweest om mij te adviseren ermee te stoppen. 
 
Kennelijk wordt het hebben van een kritische mening niet erg gewaardeerd. 
Er werd mij en ons als afdeling duidelijk gemaakt, dat als je niet positief met de voorstellen 
meegaat, je elke vorm van mee debatteren verliest. 
M.a.w. 
Als je het niet met ons eens bent, is een goed debat onmogelijk. 
 
Ik dacht, dat in elke vereniging, elk lid het recht heeft om zijn mening te geven, totdat er een 
besluit is genomen. Dit passen wij in afdeling West wel toe als wij voorstellen doen aan de 
algemene vergadering.  
In West beslissen de verenigingen en voert het bestuur de besluiten uit, die genomen worden. 
 
Dit is de reden, dat onze verenigingen grote moeite hebben met de inrichting van de KNWU 
structuur op regio niveau. 

 Zij zien in de voorstellen geen versterking van communicatie en vooral van ondersteuning. 

 Zij zien geen binding met leden van een ledenraad, als deze niet aan de verenigingen 
tijdens een jaarlijkse algemene vergadering verantwoording afleggen of wensen van de 
verenigingen meenemen naar de ledenraad. 
In de voorstellen staat geen directe verantwoordingsaflegging aan de leden van de regio. 
Uitsluitend via een jaarverslag van de KNWU. 

 
Tevens steekt de wijze van selectie van de leden van de ledenraad. 
Dat er een voorselectie is, kan er bij hen niet in. 
Zij zien het gevaar van de vorming van een selecte groep, die alles gaat bepalen voor de rest. 
Dat een opleidingsniveau vereist wordt i.p.v bewezen bekwaamheid als sportbestuurder, is voor 
hen mede een obstakel om dit te omarmen. 
 
Zij vragen zich af, als de huidige bestuurders niet in staat zijn om de KNWU te besturen, hoe er 
dan genoeg personen kunnen worden gevonden om dit wel te kunnen. 
Dit vragen zij zich af, omdat de kartrekkers van de werkgroep zelf die bestuurders zijn en zelf 
aangeven, dat het niet goed gaat in de districten en afdelingen. 
 
Wat zij missen is de onderbouwing, waarom dit wel gaat werken en wat de voordelen voor hen 
zijn t.o.v. de huidige vorm van afdeling/district bestuur. 
Zij lezen uitsluitend, dat men verwacht, dat dit de KNWU gaat versterken, maar missen de 
grondslag waarop. 
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Inloop avonden 
Ons wordt verweten niet tijdens de inloop avonden aanwezig te zijn geweest. 
Wij hebben ons tijdens de consultatie avond voldoende geuit en hebben geen enkel resultaat 
ondervonden van onze opmerkingen geuit tijdens deze bijeenkomst. 
Sterker nog, op de toezegging, dat wij onderbouwde reacties zouden krijgen op onze brief van 
juni 2020, hebben wij nooit enige vorm van antwoord ontvangen. 
Wel hebben wij met grote interesse de verslagen gelezen van deze bijeenkomsten, waarbij het 
duidelijk is, dat dezelfde antwoorden worden geven als die tijdens de consultatie bijeenkomst. 
Ergo, elke kritische vraag wordt beantwoord met “zo gaan we het doen een dan zal het 
beter gaan”.   
Als BMX afdeling vertegenwoordigen wij 45 % van de gezamenlijke BMX licenties, zowel 
Nationaal als startlicenties. 
De nationale licenties zijn gelijk verdeeld over de afdelingen 
Van de startlicenties vertegenwoordigen wij ruim 66 %. Dus ¾. 
Afdeling West vertoond hiermee een behoorlijke instroom van laagdrempelige deelname aan 
wedstrijden als resultaat van onze jarenlange opbouw van ons wedstrijd circuit. 
Dat dit opgeofferd moet worden, omdat anderen geen tot nauwelijks laagdrempelige 
startlicentiehouders weten te binden, steekt ons. 
Er zijn gebieden met BMX verenigingen met meer dan 100 leden, waarvan er nog geen 10 lid 
zijn van de KNWU, maar wel bij de NFF, die voor de nodige laagdrempelige wedstrijden in die 
regio zorgen. Deze leden hebben geen enkele motivatie om bij de KNWU lid te worden. 
Als West hebben wij altijd het belang van de KNWU laten prevaleren en ons verzet tegen de 
infiltratie van de NFF, door ons verenigingsbeleid en onze wedstrijdopzet. 
 
Het zou een gotspe zijn, als er een gedachte zou zijn, dat West niet de belangen van de KNWU 
hoog in het vaandel zou hebben. Wij hebben de alternatieve bond buiten de deur weten te 
houden in het belang van de KNWU. 
 
Opzet BMX sport 
Het is een utopie om te denken, dat de BMX een zelfde uitvoering kan hebben als de 
wielrensport. 
 
De leeftijdsopbouw bij de BMX is totaal anders dan bij de overige sporttakken. 
De BMX vertegenwoordigd 34 %  van de nationale jeugd licenties en ruim 50 % van de 
Startlicenties U15, 
Dit vereist een eigen aanpak van het beleid en zal dus in de nieuwe structuur geborgd moeten 
worden. 
 
Regio’s 
De opdeling van de BMX in 4 regio’s zal op termijn een negatieve invloed hebben op de BMX 
sport. 
De verdeling van de licentiehouders zal onevenredig zijn, waarbij er op termijn het gevaar is, 
dat er in bepaalde regio’s nauwelijks meer AK wedstrijden zullen worden gehouden. 
In bepaalde regio’s zullen nog uitsluitend Nationale licenties worden afgenomen, uitsluitend om 
deel te nemen aan Nationale KNWU BMX wedstrijden om zodoende zich te kunnen kwalificeren 
voor de Internationale wedstrijden. 
Dit is in 1 afdeling al zo.. 
 
In het document bijlage 8 staat 
Daarnaast zal voor de BMX een her organisatie moeten plaats vinden van de huidige drie (3) 
afdelingsgebieden 
naar vier (4) gebiedsregio’s. Hiertoe is nader onderzoek in gang gezet. De uitkomst zou er toe 
kunnen leiden dat een BMX vereniging gebiedsregionaal anders gaat worden ingedeeld. 
 
Door werkgroep leden wordt  er continu gezegd, dat op termijn de provincie grenzen bepalend 
zullen zijn. 
De BMX krijgt hiervoor meer tijd om zich aan te passen. 
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Dus uiteindelijk gaan de verenigingen toch naar regio Oost over. 
 
Tijdens de inloopavonden wordt gesuggereerd, dat de wedstrijdgrenzen niet de provincie 
grenzen hoeven te volgen, echter nergens staat dit vastgelegd in de voorstellen. 
Sterker nog, bepaalde grensverenigingen weten nu te vertellen, dat zij gegarandeerd niet terug 
moeten naar de nieuw te vormen regio Oost. 
Kan aangegeven worden, waarop deze aanname is gebaseerd? 
 
Gezien bijlage 8 is deze uitkomst nog helemaal niet zeker. 
 
Regio steunpunten 
Ook missen wij in de onderbouwing van steunpunten voor bepaalde sporttakken in de regio, 
hoe dit concreet wordt ingericht en hoe dit gefinancierd gaat worden en wat hun mandaat is. 
 
Gaat dit onder een regio consul vallen of wordt dat direct aangestuurd vanuit het Uniebureau? 
 
Dat bij 4 regio’s de steunpunten dichterbij de verenigingen komen lijkt ons wat overdreven. 
De afstanden in West blijven onveranderd. 
 
Kortom, er wordt aan ons gevraagd om in te stemmen met een nieuwe bestuursstructuur, 
zonder dat de basis goed is vastgelegd. 
West kan instemmen met het directie model, als werkelijk is aangetoond, dat dit tot beter 
afgewogen besluiten leidt. 
 
Zoals het HB al heeft aangegeven onder overige aandachtspunten, uit het HB ook zijn zorg 
over de regio opzet en wat er eventueel verloren kan gaan. 
 
Als afdeling vragen wij een beter gedefinieerd plan, wat dit voor ons gaat betekenen. 
 
Voor het overige staan al onze vragen in het congres document. 
 
 


