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70-ste Algemene Ledenvergadering NWB op 12-3-2020.
Aanwezig: bestuur (Adrie van der Heijden, Renee Gielen, Jan Meulendijks, Ron van de Weijer, Leo
Verberne), TWC de Maastrappers / Beegden (John Velter en Frans Heltzel), St. Wielerronde
Tungelroy (Marien van Helmond), St Wieleromgeving Venlo (Huub Faasen en Henk Sloesen), St.
MTB Crosscompetitie (Armand van Mulken, Ron vd Weijer), Cycling Team Limburg (Patrick
Knoben), TWC de Zwaluw (Leo Verberne), TWC Olympia (Theo Buiting), TWC Nederweert (Frans
Kessels), Wieler Evenementen Vessem (Ruud Verbaant en Rinke Romeijn), John Bakermans, Jan
van de Laar, Harry van Son, Theo Lenkens, Jac Delahay, Wiel Kuntzelaers, Ton Coolen, Ger
Hermans, Toon de Greef.
Afgemeld: WC Peter Post, TWC de Velo, TWC Netersel, FietsClub de Bloeiende Berg, Wielerronde
Kepelse Kermis, Paul Gielen, Stan Cordang, Mart Doensen, Cor Kools, Fiel Lamber en Wim
Herberichs.

1. Opening
Voorzitter Adrie van der Heijden opent deze vergadering. Het was nog mogelijk binnen de
corona-richtlijnen om de vergadering door te laten gaan. De leden is gevraagd of men
bezwaar had daartegen en dat ze op- en aanmerkingen mochten mailen. Hij geeft aan dat dit
een feestelijke vergadering is omdat we 70 jaar bestaan. Voor de aanwezigen is er koffie en
gebak en later nog een drankje en hapje.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 28 maart 2019
Geen op- of aanmerkingen.
3. Jaaroverzicht 2019
De secretaris leest het overzicht niet voor. Iedereen heeft het thuis ontvangen en we willen de
standaardpunten van de jaarvergadering snel afhandelen zodat er ruimte blijft om te
discussiëren over de toekomst.
Geen op- of aanmerkingen.
4. Mededelingen
- De inschrijfgelden, contributie, wedstrijdgelden, licentieprijzen en prijzenschema's blijven
gelijk.
- In het reglement worden aanpassingen gemaakt dat men wel meer keer op een dag mag
starten. Dit is in lijn met de ontwikkelingen bij andere bonden.
- Ook wordt veranderd dat een renner die niet goed gebruik maakt van de registratiemiddelen
(rugnummer/chip) gediskwalificeerd kan worden. De jury gebruikt alle middelen om een
uitslag te kunnen bepalen. Lukt dit niet en is de renner nalatig geweest, dan kan hij
gediskwalificeerd worden.
- In overleg met de KNWU en de andere bonden binnen de WFN is besloten dat als proef de
amateurwedstrijden van de vrije bonden opengesteld kunnen worden voor de junioren en de
master wedstrijden voor de nieuwelingen.
5. Wedstrijdkalender 2020
Er staan 14 wedstrijden op het programma. Nieuwe wedstrijden in Maasbracht, Heythuysen,
Sambeek en Vessem. De wedstrijden in Tungelroy en Stramproy vallen af vanwege bezoekers

aantallen en tegenvallende sponsoring. Patrick Knoben stelt voor om samen een wedstrijd ter
organiseren en dan om de beurt in een van de plaatsen.
We gaan promoten volgens een programma te werken waarbij ruimte is voor de vrouwen,
recreanten en gesplitst amateurs en masters. Die laatste twee in combinatie met junioren en
nieuwelingen.
De eerste wedstrijd gepland voor Maasbracht gaat in ieder geval niet door vanwege de
corona-crisis.
6. Financieel overzicht 2019
Een ieder heeft dit overzicht ontvangen. De penningmeester licht kort toe en vraagt of er
vragen zijn.
De ledencertificaten zijn nu minder waard dan begin februari. Theo Buiting vraagt naar de
reden van de ledencertificaten. Na uitleg wordt ook besloten dat er meer gekocht zal worden.
Dit omdat sparen niets opbrengt.
De verwachting was een negatief resultaat van 765 Euro, onder aan de streep is het 174,93
negatief geworden. Er zijn verder geen vragen en het overzicht wordt goedgekeurd.
7. Begroting 2020
De verwachting is dat we € 1497,00 negatief zullen uitkomen. Dit vanwege investeringen,
ondersteuning wielrennen voor vrouwen. Maar ook doordat er wel rekening gehouden is met
wegvallende wedstrijden, maar niet met de nieuwe wedstrijden. De begroting wordt zonder
verdere opmerkingen goedgekeurd onder dankzegging aan de penningmeester.
8. Verslag kascontrole commissie
Cor Kools en John Bakermans hebben de kascontrole uitgevoerd. John brengt verslag uit en
overlegt een door beiden ondertekende verklaring waarin ze de vergadering melden dat de
stukken correct en betrouwbaar zijn en vragen de penningmeester decharge te verlenen. De
vergadering stemt hiermee in.
9. Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie
John Bakermans is aftredend. Hij stelt zich voor de komende twee jaren weer beschikbaar en
zal met Cor Kools de controle doen van de boekhouding over 2020. Dit wordt door de
vergadering goedgekeurd.
10. Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Jan Meulendijks en Adrie van der Heijden.
De vergadering stemt bij acclamatie in met de herkiezing van beide personen.
Vanwege zijn verdiensten voor de wielersport wordt Wiel Kuntzelaers een onderscheiding
uitgereikt. Adrie speldt hem de insigne van Erelid van de NWB op.
11. Open discussie over de toekomst.
Er wordt een open discussie gevoerd over de toekomst.
Sommigen kijken met weemoed terug naar het feit dat de klassiekers weg zijn. Het zal in de
toekomst echter nog moeilijker worden om wedstrijden in de openbare ruimte te organiseren.
We zien nu de begeleiding wegvallen, maar ook het rijden op afgesloten parkoersen
ondervindt steeds meer weerstand en we moeten niet opkijken als in de toekomst door de
overheid verwezen wordt naar de wielerparkoersen.
Er wordt geconstateerd dat renners meer en meer ongebonden willen zijn. Ze nemen geen
licentie meer en maken hun eigen keuzes. Het rijden met ploegen zal steeds moeilijker
worden door deze ontwikkeling. Dit is een gevolg van de individualisering in de
maatschappij.
We moeten ook niet vergeten dat wielrennen een individuele en heel zware sport is.
Wat opvalt is dat er tijdens de criteriums gedurende een langere tijd in een groot peloton
wordt gereden. Dit houdt in dat de deelnemers steeds meer aan elkaar gewaagd zijn. Er zijn
minder afvallers en minder ontsnappingen. Ook ligt de gemiddelde snelheid steeds hoger.
Door dit peloton-rijden wordt de kans op valpartijen ook groter. Daarom zal men wedstrijden
op parkoersen met veel bochten mijden.
De startmogelijkheid voor junioren en nieuwelingen wordt toegejuicht. De junioren hebben te

weinig wedstrijden waarin ze zich goed kunnen voor bereiden op de veel te grote stap naar de
beloften.
We zullen ons aanbod waar mogelijk moeten aanpassen aan de behoefte, aan de wensen van
de renners. Te denken valt aan rijden in de ochtend. E-bike wedstrijden. Stimuleren van
funklasse wedstrijden. Fietsen beschikbaar stellen in bruikleen.
Mogelijk moet de manier van promoten van ons programma anders.
Mogelijk kunnen we eens bij andere disciplines kijken. BMX is erg hot tegenwoordig. Wat
doen ze daar anders?
12. Rondvraag
 Theo Buiting: Er komt een expositie over de Willen 2 – Gazelle ploeg in Valkenswaard.
 Siem Dreesen: Heeft de NWB een beleidsplan? Er is niets recent in een document
verwerkt. Het beleid groeit mee met de ontwikkelingen in de wielerwereld. Het beleid dat
nu gevoerd wordt is dat de wielersport laagdrempelig aangeboden moet worden. Het
bestuur ondersteunt organisaties bij hun evenementen en heeft daarbij een netwerk waar
de organisaties gebruik van kunnen maken.
 Ron van de Weijer: Ziet een kentering, dat er weer meer deelnemers zijn.
Wil ook graag minder technische parkoersen in de wintercompetitie.
 Wiel Kuntzelaers: Kijk eens naar wat de BWF doet. Die hebben toch een programma
gedurende het hele seizoen. In west/midden Brabant ligt de binding met de wielrennerij
toch weer net wat meer als in België. Daardoor zijn er meer organisatoren. Bij de BWF
pakken daarnaast een aantal mensen van het bestuur het op zich als er een gat valt in de
kalender en organiseren ze zelf een wedstrijd.
 Patrick Knoben: Kunnen we de jeugd meer betrekken. Meer dn met dikke banden
wedstrijden kan dat niet zomaar. We moeten dan heel goed overleggen met de KNWU.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor de komst, nodigt iedereen uit voor
een drankje aan de bar en wenst ze voor daarna een behouden thuiskomst.

