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Visie Afdeling West op KNWU structuur document 
 
Met grot interesse het document “KNWU werkgroep structuur” gelezen. 
Vanuit het afdelingsbestuur West plaatsen wij een aantal kanttekeningen op de inhoud van dit 
document. 
 
Aanleiding 
Vanuit de bestuurlijke werkzaamheden van afdeling West kunnen wij de conclusies betreffende 
het niet goed werken van de huidige bestuurlijke opzet niet onderschrijven. 
Dat deze problemen kennelijk hoofdzakelijk binnen districten spelen is voor hun rekening. 
 
Binnen afdeling West hebben we een uitstekende relatie met onze verenigingen en hum leden. 
Ter ondersteuning van de bestuurswerkzaamheden hebben we een aantal commissies, wat 
bijdraagt tot een bredere betrokkenheid van BMX KNWU leden binnen afdeling West. 
 
Het bestuur staat ook verenigingen bij met raad en daad, zowel richting hun gemeente als 
richting de betreffende provincie. 
 
Binnen het bestuur en de commissies zijn een aantal functies verdeeld, die bij de districten 
onder 1 persoon(Consul) vallen. Dit ter verdeling van taken en het betrekken van zoveel 
mogelijk leden bij onze activiteiten.  
Het resulteert binnen West in het “Wij zijn de KNWU” gevoel. 
 
De verenigingen hebben eind 2018 aangegeven bij de eerste introductie van de werkgroep 
gedachte, om afdelingen op te heffen, niet wenselijk achten. 
Zij waren toen daarin unaniem, ook de BMX afdelingen van de OMNI verenigingen. 
Dit is ook tijdens het Congres in 2019 door afdeling West gemeld. 
 
Wij hebben de Congresnota weer voorgelegd aan de verenigingen en de reacties waren in 
meerderheid nog identiek aan die van ruim een jaar geleden. Afdelingen behouden. 
De verenigingen voelen zich goed vertegenwoordigd en vanuit de rijders ervaren wij hetzelfde. 
Leden benaderen direct het afdelingsbestuur en gaan veelal niet rechtstreeks naar het 
Uniebureau. Wij zijn altijd tijdens wedstrijden aanspreekbaar. 
De gedachte om een goed draaiende bestuurlijke organisatie op te heffen kan er bij onze leden 
niet in. 
 
Afdeling West heeft zich altijd ontwikkeld op basis van meerjarenplannen, waarvan de eerste al 
luide “2004 en verder”. Ons laatste plan heette “2016 en verder”. Het liep parallel aan de KNWU 
plannen. 
Deze plannen bevatten alle facetten van de sport: Sportontwikkeling, accommodatie 
ontwikkeling, wedstrijdopzet, wedstrijd automatisering, jurykaderwerving en ontwikkeling, 
bevordering laagdrempelige wedstrijden, abonnement systemen competitie deelname, etc. 
We hebben in deze laatste periode ook een groei van het aantal verenigingen binnen onze 
afdeling gezien. 
Deze verenigingen hebben wij met raad en daad bijgestaan. 
Er zijn mede door stimulering van het afdelingsbestuur een aantal nieuwe banen bijgekomen, 
die in de Categorie (inter)nationale banen behoren. 
 
Kortom: afdeling West herkent zich niet in de aangegeven bestuurlijke problemen door de 
werkgroep. 
 
Besparingen 
Een mede argument zou zijn financiële besparingen als de districten en afdelingen opgeheven 
zouden worden 
De bezuinigingen zijn betrekkelijk. 
Districten en afdelingen ontvangen € 1500  voor bestuur- en vergaderkosten. 
Totaal 11 x 1500 = €  16.500,- 
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Daarnaast ontvangen zij: 
                                Afdelingen  Totaal  Afd.   Districten    Totaal districten 
Consulkosten   € 1000       €  3000         €  3500        €  28.000 
Sportactiviteiten     € 1500       €  4500         €  5000        €  40.000 
Totaal                                           €  7500                             €  68.000 
Deze laatste kosten gaan gewoon door in de nieuwe organisatie. 
De Consuls en Sporttechnische Coördinators worden in standgehouden. 
In de Regio’s komen minimaal dezelfde aantal functionarissen als nu. 
Er komt nog een Vereniging Coördinator bij per Regio, dus hier geen besparing. 
Als er dan nog hulp coördinatoren komen voor b.v. BMX dan is al het geld verbruikt. 
 
Te verwachten zijn extra kosten voor het Uniebureau, dat meer werk moet verrichten. 
De gedachten, dat dit alles door vrijwilligers gedaan gaat worden is een utopie. 
 
Kortom: er zal een goed onderbouwd overzicht moeten komen om de “besparingen” aan te 
tonen of minimaal, dat het geen extra geld gaat kosten. 
 
BMX Innovatie en automatisering 
Afdeling West heeft ook een eigen ICT team, waarin bijna alle innovaties van de BMX 
wedstrijdverwerking zijn geïdentificeerd, ontwikkeld en uitgevoerd. 
Dit mede in goed overleg met de CBMX en leden van de andere afdelingen. 
 
De gedachte, dat het Uniebureau hieraan centraal enige support of bijdrage levert kunnen wij 
naar het rijk der fabelen verwijzen. 
De BMX wedstrijdopzet en verwerking zijn zo anders dan bij de wielrensport, dat het niet past in 
de huidige opzet van MijnKNWU. Gezien de problemen met MijnKNWU2.0 is dit op kort termijn 
ook niet te verwachten. 
Ook de ranking- en kwalificatiesystemen passen niet in de huidige MijnKNWU. 
 
Kortom: het is ons al die tijd gelukt om decentraal te doen, wat er in de organisatieopzet van 
2010 is afgesproken. 
 
Benoeming leden van de ledenraad 
In het hoofdstuk Ledenraad staan tegenstellingen. 
 
De eerste alinea vermeld, dat leden voor de ledenraad worden gekozen. 
Citaat: Het is een democratisch gekozen orgaan en zorgt voor legitimiteit en draagvlak. 
 
De tweede alinea vermeldt, dat de leden door de ledenraad worden benoemd. 
Citaat: De ledenraad benoemt zijn eigen leden. Hij wijst uit zijn midden een (tijdelijke) 
selectiecommissie aan. Uit iedere regio komt een vijftal leden. 
Leden/licentiehouders en de verenigingen die zijn aangesloten bij de KNWU dragen kandidaten 
voor de ledenraad voor aan (de selectiecommissie) van de ledenraad. 
 
Wat is er democratisch aan dit systeem? 
Als een kandidaat lid de leden van de ledenraad of keuze commissie niet bevalt, dan wordt 
hij/zij niet benoemd. 
Dit kan dan leiden tot het afwijzen van “kritische” leden uit een bepaalde regio en bevoordelen 
van andere regio’s. 
 
Kortom:  Deze wijze van benoeming is voor afdeling West onacceptabel. 
 
Beëindiging zelfstandige afdeling 
Dat afdeling West nu deze organisatie zou moeten beëindigen is voor de meerderheid van onze 
achterban niet acceptabel. 
Wij zien op geen enkele wijze de democratische invloed van de leden en verenigingen van de 
regio’s gewaarborgd, zoals boven aangegeven. 
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Dat leden en verenigingen geen invloed hebben op wie er in de ledenraad benoemd worden 
vinden wij onwenselijk. 
Dat leden van de ledenraad, die namens een Regio zitting hebben geen verantwoording 
afleggen aan de Regio vinden wij onacceptabel. 
 
Kennelijk moet nu de enige onderlinge binding van verenigingen zijn hun gezamenlijke 
wedstrijden. 
De verenigingen van afdeling West vinden, dat het afdelingsbestuur een toegevoegde waarde 
heeft.  
Dit mede ook door de in vorenstaande hoofdstuk “aanleiding” beschreven activiteiten en 
stimuleringen. 
 
Kortom: waarom moet een goed georganiseerde afdeling verdwijnen, omdat districten en 
andere sporttakken zich niet hebben gehouden aan de bestuurlijke afspraken van 2010. 
 
Aantal leden van de ledenraad 
Het argument, dat er met een ledenraad kleinschaliger gediscussieerd kan worden, kunnen wij 
niet plaatsen. 
Namens de sporttakken(districten en afdelingen) zitten er nu 23 personen in het Congres. 
Het voorstel voor 5 personen uit de regio’s en 1 uit het Kunstfietsen maakt 21 personen. 
Deze 2 maken volgens ons toch niet het verschil. 
 
De vraag rijst hier wel, waarom het kunstfietsen nu wel een aparte status in dit voorstel moet 
hebben. Het is toch gewoon een sportdiscipline? 
Als dit toch als een aparte sport wordt gezien, dan is de BMX dat ook. 
 
Worden het aantal leden van de VOW, VVBW en VWW&S ook gereduceerd? 
Dit zijn er nu 4 per belangenorganisatie. 
Anders bestaat de voorgestelde leden raad uit 33 leden i.p.v. de huidige 35 leden van het 
congres. 
 
Kortom:  hoezo kleinschaliger? 
 
Commissie BMX 
Gezien het feit, dat de Commissie BMX bestaat uit afdelingsbestuursleden, kunnen wij niet 
accepteren, dat ook deze constructie ten grave wordt gedragen. 
De voorstellen tot omvorming van deze commissie worden door ons niet gedragen. 
De BMX commissie heeft nu een goede achterban, bestaande uit afdelingsbesturen en 
vrijwilligerscommissies.  
Dit werkt tot heden uitstekend en zal bij het opheffen van de afdelingsbesturen wegvallen. 
Het goed functioneren van deze constructie wordt in het stuk nog bevestigd, maar later 
onderuitgehaald.. 
 
Kortom: Waarom een goed functionerend system veranderen? 
 
Nieuwe bestuursstructuur 
Een directiemodel met een raad van toezicht als dat efficiënter is, zijn wij per definitie niet op 
tegen. 
Het opheffen van de bestuurlijke organisatievorm van de afdelingen vinden wij onwenselijk. 
Wij hebben ons nooit afgevraagd, wat is de zin of het nut van een afdelingsbestuur. 
Alles wat wij de laatste 20 jaar hebben opgebouwd en ontwikkeld zou zomaar verdwijnen. 
Of dit in het voordeel is van de KNWU is, is de ham vraag. 
In ieder geval niet in het belang van de BMX sport. 
Graag willen wij het voordeel van deze reorganisatie horen. 
Er gaan veel meer taken naar de directie en het Uniebureau. 
Het bureau is nu al overbelast. 
Gaan er dan meer fte’s bijkomen en wie gaan de meerkosten hiervan dragen? 
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Nieuwe grenzen 
Het verleggen van de grenzen, ofwel overhevelen van verenigingen naar andere regio’s vinden 
wij onacceptabel. 
De BMX bestaat uit 3 afdelingen met geografisch goed verdeelde verenigingen. 
Een aantal BMX verenigingen hebben in het verleden, verzocht om bij een bepaald 
gebied(afdeling) te horen. 
Deze verzoeken zijn in het verleden door het Congres geaccordeerd. 
Deze verzoeken nu terugdraaien, getuigd niet van respect voor de wensen van deze 
verenigingen. 
 
Kortom: De voorgestelde Regiogrenzen zullen een negatieve effecten hebben voor de 
grensverenigingen, waarbij leden zullen overstappen naar verenigingen in een andere regio. 
 
Zorgen over terugloop leden en vooral sportlicenties binnen de KNWU 
Uit de jaarlijkse terugloop van de sportlicenties blijkt, dat de BMX de meest stabiele discipline is 
binnen de KNWU. 
Kennelijk spreekt de BMX organisatie vorm bij de doelgroep meer aan dan bij de overige 
sporttakken. 
 
Voor de KNWU moet deze terugloop een grotere zorg zijn dan het overhoop halen van de 
bestuurlijke organisatie, waarbij het niet vaststaat, dat de binding tussen leden, verenigingen en 
de organisatie er beter op wordt. 
 
Slot 
Afdeling West ziet geen enkel voordeel voor de BMX in het opgaan van de afdelingen in 
Regio’s. 
Afdeling West is tegen het opheffen van de huidige werkwijze van de afdeling. 
Afdeling West ziet geen toegevoegde waarde van de voorgestelde vorm van een ledenraad en 
de wijze van keuze/benoeming van de leden.. 
Afdeling West ziet geen enkel voordeel in de strak omlijnde Regio grenzen, die anders worden 
dan de huidige afdelingsgrenzen. 
 
Kortom  voor de BMX kunnen de plannen op termijn zeer nadelig gaan werken. 
 
Als afdelingsbestuur West hopen wij, dat het zover niet zal komen en dat onze bezwaren 
serieus worden genomen. 
 
Verenigingsonderbouwing 
Als onderbouwing van bovenstaande voegen wij een aantal schriftelijke verklaringen toe van 
onze verenigingen. 
Afdeling West heeft in eerste instantie de verenigingen verzocht om hun visie te geven op het 
Congresstuk zonder vooradvies van het afdelingsbestuur. Naar aanleiding van de reacties zijn 
de bovenstaande slotbeschrijvingen vastgesteld. 

 FCC Barendrecht    Eigen visiebeschrijving                             Steunt afdelingsstandpunt 

 FCC de Kombocht    Ondersteunt het stuk van Barendrecht         Steunt afdelingsstandpunt 

 FCC Wijkeroog Eigen visiebeschrijving                              Steunt afdelingsstandpunt 

 FCC The Wheely’s   Onderschrijft slotbeschrijving met eigen aanvulling 

 BMX Zoetermeer Onderschrijft slotbeschrijving                         

 HSC de Bataaf          OMNI vereniging, waarbij het BMX bestuur deels bestaat uit  
                                 wielrenbestuurders. Belangrijk voor de meningsvorming. 

 FCC de Kley-drivers Ondersteund regiobestuur en verantwoording met goede BMX inbreng. 

 Uithoornse WTC Steunt behoud afdelingsstructuur 

 FCV Schagen Heeft veel vragen over opheffen afdelingen 

 FCC Rijswijk            Geen bestuursbesluit, maar opinie van 1 bestuurder. 
  Deze bestuurder steunt het stuk van de werkgroep, echter met eisen     

       aan de opzet van de regio en van de ledenraad  


