District Zuid Holland
Districtsvergadering KNWU-ZH
Locatie: Clubhuis RWC Ahoy, Landscheiding 101, 3045 NK Rotterdam
Tijdstip: 12-04-2017 20:00

1. De voorzitter opent de vergadering. De voorzitter neemt de agenda door en vraagt of er
additionele punten zijn. Er zijn geen additionele punten. Hans Hilbers introduceert zich als
nieuwe jeugdcommissaris. De voorzitter merkt op dat de notulen van de BMX en Offroad
commissie worden verzonden samen met de notulen.
2. `De voorzitter neemt de notulen van de najaarsvergadering van 2016 door. Er zijn geen
opmerkingen en de voorzitter geeft nog een week voor schriftelijke correcties en dan zijn deze
goedgekeurd.
3. Voorzitter geeft aan dat er op 9 maart voorzittersoverleg is geweest bij de KANWU. Belangrijk
zijn hierbij het basislidmaatschap systeem en ook is van hier tot Tokyo belangrijk. Statement van
de nieuwe directeur is maak iedere fietser continu beter. Ook zijn de tien speerpunten
belangrijk. Binnen de KNWU willen we meer rijders en meer disciplines. Ook is de vraag van
belang ‘waar staan we’ en ‘waar gaan we naar toe’. De flexibiliteit is belangrijk met betrekking
tot zij-instromers, studenten etc. Het netwerken met andere rijders wordt steeds meer van
belang. Dit moet zich ook uiten in een decentrale aanpak, dus districten en verenigingen. Als
district zeggen we dus ook meer doen, kom met ideeën want er is budget. Het statement is TSIC.
T voor Team, Topsport en Talent. S voor Service en Support. I voor Innovatie. C voor Content. De
presentatie zal worden verstuurd. Er was ook een TOPS en FLOPS sectie. Alles voor betere
communicatie, een goed jeugdbeleid en kijken voor een andere datum voor het NK Jeugd. Nu is
NK Jeugd 2018 vastgesteld op eind juni. Ook de licentiestructuur verdient aandacht en dit geldt
ook voor de sponsoring. Een splitsing zou er moeten zijn voor het basislidmaatschap, voor
gebonden en niet-gebonden aan een vereniging. Proberen klantgericht te werken en ook meer
publiek te bereiken door apps en andere social media. Verder ook meer club op maat, denk
hierbij aan vrijwilligers en verkeersregelaars. De kosten naar beneden helpt altijd. Dit geldt ook
voor extra’s zoals dranghekken, EHBO, vergunningen waarbij de KNWU veel meer zou kunnen
faciliteren.
4. De MTB-Cup is bij Frank de Bruycker van het district die Robert Tas en Jelle van de Neut
ondersteunt in de uitvoering hiervan. In 2016 zijn er acht wedstrijden gereden met een set van
wisselende deelnemers. Dit is natuurlijk moeilijk voor een competitie kampioenschap. Jelle en
Robert zoeken meer vrijwiligers voor hand en span diensten. Voor de financiën geldt dat er veel
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uitgaven zijn en weinig sponsoren hier tegenover staan. De eindklassering prijzenpot wordt door
het district beschikbaar gesteld. Voor 2017 willen ze nieuwe sponsoren aantrekken. Hierbij moet
wel op gelet worden dat deze natuurlijk niet de sponsoren van de KNWU ’bijten’. Verenigingen
moeten meer deelnemen en via de KNWU moet er meer aan marketing gedaan worden van
deze discipline. Ook voor 2017 staan er acht wedstrijden op het programma., met als
doelstelling dat dit een zomersport is. Ook trachten in de zomer veldrijders te trekken met dit
programma. Voor de organisatie is het petje af, want opbouwen en afbreken kost veel moeite.
Voor 2016 is de begroting sluitend.
Hans ligt het jeugdbeleid toe. Hij stelt dat er doorstroming is vanuit de MWW (Min Weg
Wedstrijden) naar de KNWU (nationale) wedstrijden. Er is veel animo voor de selectie
wedstrijden voor het NK, voor de overige is er wat minder belangstelling. We willen ook een
zogeheten Zuid-Holland open kampioenschap instellen. Leiden en Dordrecht zijn actief, maar
Spijkenisse wil dat nu ook. Verder is er ook aanbod van MCC (Min Cyclo Cross) wedstrijden
evenals ook de LJC-MTB. Er moet wel goed in de gaten gehouden worden bij de overgang naar
een hogere categorie. Net zoals hiervoor al genoemd zijn vrijwilligers de spil tot goede
wedstrijden. In de MWW zijn de verenigingen ruim vertegenwoordigd. De vijver met renners
wordt wat kleiner , maar is voor de rest redelijk stabiel. Zuid Holland blijft veruit het grootste
aanbod aan renners hebben.
Ben ligt een en ander toe over het nieuwe Cycling Team Zuid Holland Junioren. Dit komt voort
uit het feit dat de combinatieploeg Zuid Holland is opgehouden te bestaan, maar onder leiding
van Ben van Ark van WC de Waardrenner op een andere manier weer leven ingeblazen en
tracht toch een volledig programma te draaien. Organisatorisch is vanuit het districtsbestuur
hier positief op gereageerd en zal het in zulks een structuur worden gegoten dat er
waarschijnlijk en stichting komt onder de eerder genoemde naam en dat het districtsbestuur als
toezichthouder fungeert. Het staat natuurlijk voor iedere vereniging open in het district Zuid
Holland die junioren in zijn geledingen heeft. Dit om het zogeheten overstappen te voorkomen
en toch een competitief programma te kunnen draaien.
De veldritcompetitie heeft ondersteuning gekregen vanuit het district. Er hier is sprake van een
cultuur verandering. De prijzen zullen anders worden toegekend zodat niet alleen de eerste drie
wat winnen, maar ook nummer vijftien. Er komt een beleidsplan en ook zullen meer
verenigingen zich actief opstellen. Voor 2017 zal het district financieel garant staan, met dien
verstande dat de organisatie op zoek gaat naar sponsoren en het beleidsplan ten uitvoer brengt.
Evaluatie zal per jaar geschieden door het districtsbestuur.
De penningmeester ligt het financieel verslag toe met betrekking tot 2016. In dit jaar is ook het
NK gefinancierd. Ook de kascontrole is gebeurt, maar omdat Robert en Mark Heemskerk deze
dag andere verplichtingen hebben, zal deze in het najaar gepresenteerd worden. Alle nader
initiatieven mits onderbouwd zijn van harte welkom, waaronder de tijdritcompetitie die via Ton
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van Spronsen weer wat lucht moet krijgen. Er is reserve in kas, dus zegt de penningmeester
doen. Voor de splitsing van de wedstrijd nwl-meisjes en jun-vrouwen zal alleen de nwl-meisjes
het prijzenschema worden betaald door het district. Arnold Franken blijft penningmeester tot 1
juli 2017, daarna gaat het stokje over naar Frank de Bruycker en wordt Arnold weer bestuurslid.
Arnold zal zich dan actief gaan opstellen met betrekking tot het Cycling Team Zuid Holland
Junioren.
De website van het district krijgt een nieuw jasje en zal tot de najaarsvergadering schaduw
draaien met de huidige website. De nieuwe url is http://knwu-zuidholland.nl/home.
De congres stukken zijn nu vers van de pers en het congres vindt plaats op dinsdag 9 mei 2017.
Hierin zal gesproken worden over de wielersport 2020, een visie document van 2017-2020. Ook
de tarieven en begroting zullen aan de orde komen alsmede het jaarverslag van de KNWU.
Rondvraag en opmerkingen. Gerard Buijing merkt op dat de combinatieploeg begonnen is als
idee van Henk Frije als ploegleider en kartrekker. Hij merkt ook op dta er een wildgroei is aan
verenigingen die gestart kunnen worden met financiële sponsoring uit willekeurige hoek en dat
de huidige verenigingen dan alleen maar dienen als opleider en parcours voorziener. Dit trekt
leden weg. Wat wil en kan de KNWU hier tegen doen? Trachten dit in te brengen bij de centrale
KNWU en voorzittersoverleg. Probeer de huidige verenigingen de flexibiliteit te bieden om
hierop in te spelen zoals flexibele sponsoring. Ook kan er getracht worden met betrekking tot
het basislidmaatschap om afspraken te maken om vrij basisleden, dus zonder vereniging, meer
in rekening te brengen bij het rijden van een wedstrijd. Denk hierbij dat de bezochte vereniging
wel zijn faciliteiten beschikbaar stelt. Probeer als district, maar misschien beter in het kader vna
de drie districten (ZH,NH en Midden) te komen tot een goed ‘business model’ dat de
verenigingen hierin ondersteund. Ook is er vraag over de sponsoring bij dikke banden races. De
organisatie gebeurt door de KNWU, maar hier kan een conflict zijn als de Rabobank nog steeds
de race sponsort, maar geen sponsor meer is van de KNWU. De voorzitter zegt dat liefst
decentraal geregeld moet worden. De consul doet ook onderzoek hiernaar en komt erop terug.
Voorts merkt Ton van Spronsen op dat in de najaarsvergadering als het schaduw draaien van de
website voorbij is we Dick van Loon natuurlijk hartelijk gaan bedanken voor zijn inzet akl die
jaren.
De voorzitter zegt dit toe en sluit de vergadering en we zien elkaar weer bij de
najaarsvergadering.
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