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in 2011 heeft de Knwu voor vele uitdagingen en opgaven 
gestaan. het invoeren van het rekeningrijden, de nieuwe 
licentiestructuur, het chipmeting systeem teamregistraties 
en bijbehorende doorvoering reglementen clubkleding, het 
verlengen van (sponsor) contracten, opleiding bieden aan zowel 
renners als juryleden, nieuwe jurykleding zijn zo een greep uit de 
werkzaamheden die afgelopen jaar gerealiseerd zijn.

Bovenstaande zaken zijn niet altijd zichtbaar geweest, maar het afgelopen jaar 

zijn er vele stappen gezet om de wielersport zo goed mogelijk te ondersteunen.

gezamenlijk hebben we dus de fundamenten voor de toekomst van de 

nederlandse wielersport verder gelegd. ondanks alles wat we nog moeten 

realiseren, mogen we ook trots zijn op wat we wel hebben gerealiseerd en wat 

we elk jaar weer gezamenlijk presteren. 

de Knwu staat bij diverse disciplines sportief gezien al jaren aan de wereldtop. 

ook in 2011 presteerden de topsporters goed. de basis die gelegd is gaan we 

uiteraard doortrekken naar 2012, wat een zeer belangrijk sportjaar is. het jaar van 

de olympische spelen en een wereldkampioenschap in eigen land. in 2011 zijn 

de kwalificaties gestart voor de spelen. we hebben vele kandidaten om ook van 

2012 een top sportjaar te maken.  

als bond zijn we tevreden over de ontwikkelingen op sporttechnisch vlak. de 

aanleg van de supercross baan en rockgarden op Papendal 

hebben hier een grote bijdrage in geleverd. Tevens zijn er 

mooie, grote evenementen in ons land verreden zoals twee 

eK rondes fietscross in eigen land en het eK en het wK 

baanwielrennen in omnisport, apeldoorn. Met deze basis gaan 

wij vol goede moed op naar het sportjaar 2012.

Met vriendelijke groet,

Marcel wintels

Voorzitter KNWU
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de Knwu kijkt terug op een geslaagd en bewogen jaar. er zijn wederom wijzigingen 

doorgevoerd die nog in de kinderschoenen staan, maar over het algemeen is de 

Knwu over het wielerjaar 2011 tevreden. ook zijn er vele sportieve ontwikkelingen 

gestart in 2011. denk bijvoorbeeld aan de bouw van rockgarden en de supercross 

baan op Papendal. in 2011 is nederland gastheer geweest van zowel het eK als het 

wK baanwielrennen in omnisport apeldoorn en tevens zijn er eK rondes fietscross 

verreden.

CONgRES
Tijdens het congres van 2011 zijn er diverse 

besluiten doorgevoerd waarmee de Knwu haar 

professionaliseringsslag kan voortzetten. in het 

najaarscongres is het Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 

aangenomen.

NIEUW LICENtIEStELSEL
in 2011 is de wielersport in nederland geconfronteerd 

met een terugloop in aantallen wedstrijden, licenties en 

deelnemers aan wedstrijden. gevolg van deze terugloop 

is dat de Knwu over 2011 een verlies heeft van ongeveer 

€ 200.000,-. het hoofdbestuur heeft gemeend de 

verschillende tarieven voor 2012 aan te passen zodat het 

komende jaar niet opnieuw een dergelijk gat ontstaat, 

en er wel gelijke tred wordt gehouden met de in 2010 

goedgekeurde meerjarenbegroting.

SpORtIEvE FIEtSERS
het doel om sportieve fietsers aan de Knwu te binden 

was in 2011 en is in 2012 nog steeds een van de 

belangrijkste doelen. 

 

er zijn in 2011 al enkele geslaagde evenementen 

georganiseerd, te weten de eifel Cycling Classic en de 

nationale Baandagen. Beide evenementen staan ook 

voor 2012 weer op het programma aangevuld met een 

aantal belevingsevenementen.
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jAnuAri 

NK vELDRIJDEN SINt-mICHIELSgEStEL
Opnieuw BOOm, primeur VOs

op een door voormalig wereldkampioen richard 

groenendaal uitgetekend parcours in sint-Michielsgestel 

werden de nederlandse kampioenschappen veldrijden 

verreden. Marianne vos werkte er een smetje van haar 

erelijst weg: ze slaagde er nooit eerder in de nationale 

titel in het veldrijden te veroveren, maar nu lukte dat 

haar wel. vos was samen met daphny van den Brand en 

sanne van Paassen sterk vertrokken. nadat van Paassen 

in de laatste zandstrook de anderen had moeten laten 

gaan, vochten vos en van den Brand een verbeten strijd 

uit om het goud. in de sprint pakte vos uiteindelijk de 

hoofdprijs. Bij de mannen slaagde lars Boom daar in 

en wel voor de vijfde keer op rij. heel even duldde de 

titelverdediger gerben de Knegt in zijn wiel, maar na 

twee ronden liet hij de crosser van rabo-giant achter. 

de Knegt kon het gat niet dichten, maar reed op zijn 

beurt onbedreigd naar het zilver. achter de twee 

streden de drie renners van aa drink - Thijs al, Thijs van 

amerongen en eddy van ijzendoorn - om het brons. 

uiteindelijk spurtte Fast eddy van ijzendoorn naar die 

positie. Bij de beloften soleerde lars van der haar naar 

de nationale titel. de andere nieuwe kampioenen van 

sint-Michielsgestel waren danny van Poppel (junioren), 

Mathieu van der Poel (nieuwelingen), sabrina stultiens 

(junior-vrouwen), lotte eikelenboom (nieuweling-

meisjes), Mattijn Motshagen (amateurs), edwin raats 

(masters 40+) en jos Bogaerts (masters 50+). 
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jAnuAri 

WK vELDRIJDEN SANKt-WENDEL
Twee wereldTiTels VOOr Oranje

de nederlandse veldritequipe van bondscoach johan 

lammerts veroverde bij het wereldkampioenschap 

veldrijden in sankt-wendel twee wereldtitels. Bij de 

vrouwen stond er geen maat op Marianne vos. Zij reed 

in de slotronde weg uit een kopgroep van drie en hield 

vervolgens solo stand tot aan de streep. achter haar 

werd de amerikaanse Katherine Compton tweede en 

de Tsjechische Katerina nash derde. sanne van Paassen 

eindigde als tweede nederlandse in de top-10. Zij werd 

zesde. een dag eerder had ook lars van der haar de 

regenboogtrui mogen aantrekken. hij wist na een thriller 

van een finale als eerste de streep te passeren na een 

door nederland gedomineerde titelstrijd. Mike Teunissen 

sloeg in de slotfase een kloof van vijf seconden, maar 

zag in extremis de groep achter hem nog terug komen. 

lars van der haar wist zijn limburgse ploeggenoot 

nog net voorbij te steken en zo zijn vierde hoofdprijs 

van het seizoen te veroveren na het nK, het eK en de 

wereldbeker voor beloften. Teunissen werd nog tweede, 

Tijmen eising vijfde. in de overige categorieën bleek het 

eremetaal te hoog gegrepen voor de nederlanders. Bij 

de junioren was stan godrie de beste nederlander op de 

tiende stek, bij de elite werd gerben de Knegt elfde.
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mAArt 

WK bAAN ApELDOORN
BaanselecTie VerwenT 
ThuispuBliek

volgepakte tribunes genoten eind maart 2011 in 

het omnisport van het optreden van internationale 

vedetten als Chris hoy en anna Meares. en toen in het 

slotweekeinde de nederlandse baansterren zich ook 

mengden in de medaillestrijd, was het vijfdaagse baanfeest 

compleet voor de 22.000 toeschouwers. ook hier was 

Marianne vos het goudhaantje. op de vierde dag veroverde 

zij de wereldtitel op de scratch. vos – die een dag later 

haar eerste wegwedstrijd van het seizoen won - reed 

met vier concurrentes weg uit de hoofdmacht en toonde 

zich in de sprint om de zege veruit de snelste. diezelfde 

dag had Teun Mulder de nederlandse ploeg de eerste 

medaille bezorgd. de am bassadeur van dit kampioenschap 

veroverde de bronzen medaille op de keirin achter winnaar 

shane Perkins en runner-up Chris hoy. een dag later kwam 

daar zilver bij voor Mulder op de kilometer. de als laatste 

gestarte deelnemer aan dit wK-onderdeel dook direct 

onder de tijd van de duitser stefan nimke en breidde die 

voorsprong uit tot bijna een halve seconde. op het laatst 

moest Mulder de marge prijs geven en bleek zilver het 

maximaal haalbare. het kon niet op voor de nederlandse 

ploeg op de slotdag. het feest ging door met bronzen 

medailles voor Theo Bos en Peter schep op de madison 

en Kirsten wild op het omnium. hoewel het publiek vooral 

op de stoelen ging staan voor Theo Bos vanwege het 

winnen van de sprints, mocht volgens Bos zelf de prestatie 

van schep niet onderschat worden. op het omnium voor 

vrouwen ging Kirsten wild na de eerste dag aan de leiding, 

maar ze sloot de slotdag af als de (tevreden) nummer drie.

juni 

NK WEg OOtmARSUm
ligTharT sTunT, VOs BeVesTigT

dat Pim ligthart in ootmarsum nederlands kampioen 

bij de elite werd, was voor velen een verrassing. de 

noord-hollander zelf had echter een seizoen lang naar 

dit doel toegewerkt. de renner van vacansoleil-dCM 

was de sterkste van een kopgroep van zes en kreeg 

Bram Tankink van rabobank (tweede) en reinier honig 

van landbouwkrediet (derde) mee op het podium. 

Zij maakten deel uit van een kopgroep van zes die 

in de voorlaatste ronde weg reed uit een uitgedund 

peloton. een dag eerder was Marianne vos nederlands 

kampioene op de weg geworden. de renster van 

nederland Bloeit wist in de slotomloop de sprong naar 

koploopster irene van den Broek (aa drink) te maken 

en kreeg daarbij van den Broeks ploeggenote Chantal 

Blaak met zich mee. lang de tijd om over hun tactiek 

na te denken hadden de rensters van aa drink niet, 

want voordat ze het wisten was vos alweer gevlogen. 

ramon sinkeldam won later op de dag de titelstrijd bij de 

beloften. de raborenner uit wormer reed in de slotfase 

weg uit een kopgroep met Maurits lammertink (Team 

Piels) en wesley Kreder (rabobank). dat deed sinkeldam 

op het moment dat Bram de Kort (de jonge renner) de 

aansluiting wist te maken. de Kort en lammertink kregen 

de kloof op sinkeldam niet meer gedicht en zo won de 

noord-hollander na twee keer zilver nu dan eindelijk 

goud. eerder die week waren stef Clement (profs), 

Marianne vos (vrouwen) en wilco Kelderman (beloften) 

nationaal kampioen tijdrijden geworden in veendam.
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juli

EK bAAN -23 pORtUgAL
Oranje dOeT gOed mee

onder leiding van coach jabik-jan Bastiaans deden de 

nederlandse junioren en beloften (m/v) mee aan het 

europees Kampioenschap in Portugal. er was zes weken 

naar het toernooi toegeleefd via de centrale trainingen 

op Papendal en in omnisport. dat miste zijn uitwerking 

niet. ons land mengde zich van meet af aan in de strijd 

om de medailles en wist ook het nodige eremetaal 

te verzamelen. goud zat er niet in, maar roy eefting 

(omnium) en nick stöpler (puntenkoers) wisten wel 

een zilveren medaille mee naar huis te nemen. eefting 

moest alleen elia viviani voor zich dulden, de italiaanse 

prof. de eerste medailles werden veroverd door de 

junior-vrouwen Kelly Markus en elis ligtlee. voormalig 

BMX’er ligtlee kwam tot de derde tijd op de 500 meter, 

Markus sloeg haar slag in de puntenkoers. op de slotdag 

bezorgden ook laura van der Kamp (omnium) en nick 

stöpler en Yoeri havik (koppelkoers) de nederlandse 

equipe een bronzen plak. hugo haak eindigde met een 

vierde plaats op de keirin nog net naast het podium. 

juli

NK bmX bAARN
achTerhOekers naar TiTel

in Baarn werden de nederlands kampioenschappen 

fietscross gehouden. jelle van gorkom (elite men) en 

jocye seesing (elite women) veroverden op de baan van 

FCC The wheely’s de titel. vooraf waren de leden van 

de topsportselectie van BMX-bondscoach Bas de Bever 

wel wat nerveus omdat ze in de voorbereiding vooral 

op de hogere en snellere supercross-banen hadden 

gereden. Toch grepen de pupillen van de Bever zowel bij 

de mannen als de vrouwen het goud. van gorkom had 

een kopstart bij de mannen en gaf die leidende positie 

vervolgens niet meer af. Martijn jaspers leek op weg 

naar het zilver, maar zag uittredend kampioen raymon 

van der Biezen op het laatste stuk voorbij komen. Bij de 

vrouwen was Merle van Benthem als snelste weg, maar 

ze zag joyce seesing die koppositie overnemen en 

vervolgens niet meer afstaan. dana sprengers reed naar 

het zilver, van Benthem kreeg het brons omgehangen.  

Bij de junior-men ging de titel naar Mark link, terwijl ook 

Bram van den hudding (nieuwelingen), jesper de groot 

(sportklasse 17-24) en Bo Klein hesselink (sportklasse 

25+) in de prijzen vielen op de baan van The wheely’s.
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juli

EK bmX HAAKSbERgEN
ligTlee VerOVerT eurOpese TiTel

de europese Kampioenschappen BMX worden over een 

lange reeks van verschillende manches verreden. dit 

gebeurt nog op traditionele banen, waar de wereldbeker 

en het wK op supercross-parcoursen worden verreden. 

haaksbergen viel de eer de beurt om de voorlaatste 

en laatste manche van het europees Kampioenschap 

Fietscross te mogen organiseren. dat trok veel publiek 

naar Twente en die zagen hun landgenoten goed mee 

doen. op zaterdag wist alleen Twan van gendt tot 

de finale door te dringen, maar de bikers van BMX-

bondscoach Bas de Bever namen sportieve revanche 

op de slotdag. raymon van der Biezen werd derde 

in de eindstrijd en kreeg Twan van gendt (vijfde) en 

jelle van gorkom (zesde) mee naar de eindstrijd. 

in de eindrangschikking speelden de nederlanders 

geen rol van betekenis, omdat zij een aantal manches 

oversloegen. de Fransman joris daudet won alle 

twaalf de manches en was daarmee een verdiende 

eindwinnaar. Bij de vrouwen won de Française valentino, 

die in de slotmanche ten val kwam. de dagzege ging 

naar de Britse shenaze reade. Bij de junior women 

was er nederlands succes met dank aan elis ligtlee, 

die europees kampioene werd in haaksbergen door op 

zaterdag te winnen en op zondag tweede te worden.
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juli

WK bmX KOpENHAgEN
ZilVer VOOr Van gOrkOm

jelle van gorkom bezorgde nederland bij het 

wereldkampioenschap BMX een zilveren medaille. in 

Kopenhagen snelde hij naar de tweede plaats op het 

nieuwe onderdeel BMX tijdrit. de wereldtitel ging naar 

de noor andre Fossa aguiluz (33.811).jelle van gorkom 

bracht 33.849 op de klokken. achter de australiër Brian 

Kirkham eindigde raymon van der Biezen dan nog 

eens op de vierde plaats. Bij de vrouwen zegevierde 

shanaze reade uit groot-Brittannië. de nederlandse 

Merle van Benthem eindigde als dertiende. laura 

smulders eindigde als zevende bij de junior-vrouwen. 

de voortvarende start op het snelheidsonderdeel 

kreeg bij de elite-men geen passend vervolg tijdens de 

wedstrijden waarbij er met meerdere rijders tegelijk op 

de baan werd gereden. geen enkele landgenoot slaagde 

er in om door te dringen tot de eindstrijd, dus hier bleef 

eremetaal ver verwijderd van de manschappen van Bas 

de Bever. Bij de elite-women was dat anders. lieke Klaus 

slaagde er bij het wK BMX in Kopenhagen net niet in om 

een medaille te winnen. de wijchense eindigde in de 

finale op de vierde plaats. de zege bij de vrouwen ging 

naar Maria Pajon uit Colombia. wereldkampioen bij de 

mannen werd joris daudet uit Frankrijk.
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juli

EK WEg OFFIDA 
Brand rijdT naar BrOns 

op het europees Kampioenschap in het italiaanse offida 

kregen de nederlandse beloften (m/v) en junioren een 

loodzwaar parcours voorgeschoteld. lucinda Brand 

zorgde er in de wegwedstrijd bij de vrouwen onder 

23 voor de enige medaille. Brand maakte deel uit van 

een kopgroep van zeven, probeerde de anderen in de 

slotfase nog te verschalken, maar werd tot de orde 

geroepen. in de sprint greep Brand alsnog een medaille. 

eerder in de week had de renster van het aa drink 

Cycling Team ook al indruk gemaakt met een negende 

plaats in de tijdrit. Bondscoach Frank Pennings zag ivar 

slik bij de junioren achtste worden in de tijdrit, maar zijn 

renners konden in de wegwedstrijd sterke benen niet 

verzilveren omdat men een omvangrijke kopgroep weg 

had laten rijden. danny van Poppel probeerde tevergeefs 

de oversteek te maken, waarna jeroen Meijers de beste 

landgenoot in de uitslag werd met een 23e stek. Bij de 

beloften was Tom dumoulin op de 22e stek de beste 

nederlander nadat men volgens Pennings geen moment 

in de race had gezeten. op de tijdrit was dumoulin ook 

al 22e en beste landgenoot nadat jasper hamelink (29e) 

ten val was gekomen. 

Augustus

EK mtb DOHNANy
mOOrlag en Van hOuTs 
impOneren

henk jaap Moorlag wist op het europees 

kampioenschap mountainbike in dohnany het zilver te 

veroveren in de titelstrijd bij de beloften.het goud ging 

naar de italiaan gerhard Kerschbaumer. al in de eerste 

ronde namen de italiaan Kerschbaumer en de Zwitser 

litscher het heft in handen. Moorlag lag aanvankelijk 

op de negende plaats, maar nog in die openingsronde 

werkte hij zich op naar de derde plek. het leidende duo 

nam een halve minuut voorsprong. litscher kreeg te 

kampen met een afgebroken zadel, waarna Moorlag 

alsnog de tweede plaats voor zich opeiste. ook 

indrukwekkend was de vijfde plaats van rudi van houts 

bij de elite. al direct na de start meldde hij zich bij de top 

vier. in de tweede ronde lag hij zelfs even voorop. Maar 

toen julien absalon, Florian vogel en jaroslav Kulhavy 

gas gaven, belandde de Brabander in een groep die 

streed om de vierde plaats. daarin legde hij beslag op 

stek vijf. Bondscoach Tim heemskerk selecteerde geen 

elite-vrouwen voor dit kampioenschap. wel reden de 

beloften-vrouwen (waar anne Terpstra negende werd) 

en de junior-vrouwen (Britt van den Boogert was elfde). 

ook noemenswaardig is de knappe zesde plaats van 

Thijs Zuurbier bij de junioren. Met al deze resultaten 

telde nederland weer mee als mountainbikeland te 

midden van de europese top.
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Augustus 

NK mtb NOORbEEK
Van hOuTs en Turpijn  
Verlengen TiTel

rudi van houts en laura Turpijn hebben in noorbeek 

hun nationale titels verlengd. net als in 2010 waren zij 

de besten bij de elite-mountainbikers. rudi van houts 

kwam al vroeg in de wedstrijd aan de leiding te rijden 

nadat henk jaap Moorlag een stuurfoutje maakte. 

achter van houts legde Becking beslag op de tweede 

plaats. het brons was voor henk jaap Moorlag. Bij de 

vrouwen zegevierde laura Turpijn. nadat ze een foutje 

maakte, waarbij ze uit de pedalen schoot, nam sanne 

van Paassen de leiding over. later kwam Turpijn vooraan 

terug, om meteen een gat te slaan. van Paassen pakte 

het zilver, het brons was voor anne Terpstra. Bij de 

beloften was er een stevig duel tussen Michiel van der 

heijden en Marco Minnaard, teamgenoten bij rabobank-

giant. Minnaard maakte de beste indruk, maar nadat 

een regenbui het parkoers spekglad maakte, kon van 

der heijden zijn technische kwaliteiten beter uitspelen. 

Zo won van der heijden zijn negende nationale titel. 

sinds de jeugd is hij ieder jaar en in iedere categorie 

nederlands kampioen geworden. Minnaard eindigde als 

tweede, het brons was voor erik groen. Thijs Zuurbier 

werd kampioen bij de junioren. hij haalde het voor rien 

Terpstra en jeroen van eck.

septemBer 

WK mtb CHAmpÉRy
wereldTiTel VOOr  
anneke BeerTen

Met de wereldtitel op de 4-cross in het Zwitserse 

Champéry heeft anneke Beerten de kroon gezet op 

een seizoen, waarin ze ook al voor de vierde keer de 

wereldbeker behaalde. Beerten versloeg in de finale 

Fionn griffiths uit engeland en Céline gros uit Frankrijk. 

Bij de mannen leek joost wichman voor de tweede 

nederlandse wereldtitel te zorgen. hij vertrok als een 

razende in de finale, maar wichman kwam in de eerste 

scherpe bocht hard ten val. aangezien zijn belagers ook 

tegen de grond sloegen, kon wichman er uiteindelijk 

nog een bronzen plak uitslepen. Bij de elite-mannen 

(bij de vrouwen startte oranje niet) kon nederland 

zich niet mengen in de strijd om de medailles. ver 

achter wereldkampioen jaroslav Kulhavy werd rudi 

van houts op de 21e stek de beste landgenoot. de 

met maagproblemen kampende van houts had na de 

aanvangsfase zicht op een plaats in de top vijftien, maar 

een defect wierp hem verder terug. Bij de beloften wist 

henk jaap Moorlag een bronzen medaille in de wacht 

te slepen en liet daarmee opnieuw zien dat nederland 

toekomst heeft op dit onderdeel. dat geldt ook voor de 

vrouwen, want belofte anne Terpstra eindigde knap als 

vijfde. Britt van den Boogert (17) eindigde tijdens haar 

eerste wK op de dertiende plek bij de junior-vrouwen. 

in de teamrelay tenslotte werden rudi van houts, henk 

jaap Moorlag, Thijs Zuurbier en anne Terpstra zesde.
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septemBer 

WK AANgEpASt WIELRENNEN
medailleregen VOOr Oranje

op het wereldkampioenschap aangepast wielrennen in 

het deense roskilde heeft de nederlandse selectie van 

bondscoach eelke van der wal de hoofdprijs gegrepen. 

laura de vaan werd wereldkampioene handbiken in de 

klasse h4 op het onderdeel tijdrijden. de nederlandse 

realiseerde op het 15,2 kilometer lange traject een tijd 

van 27’14’’. daarmee liet de vaan de duitse dorothee 

vieth vier tellen achter zich. andrea eskau - eveneens 

uit duitsland afkomstig - gaf 22 seconden toe en 

werd daarmee derde. de vaan verliet het wK ook nog 

met het brons van de wegwedstrijd. verder behaalde 

de nederlandse ploeg nog twee medailles op het 

wereldkampioenschap aangepast wielrennen op de weg 

in denemarken. op de tandem reden bij de vrouwen 

joleen hakker en sigrid Kuizenga naar het zilver, Kathrin 

goeken en Kim van dijk veroverden brons. eerder in het 

jaar werd ook het wK aangepast wielrennen op de baan 

verreden. Bij de mannen was er toen brons voor rinne 

oost en Patrick Bos.
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septemBer 

WK WEg KOpENHAgEN
nederland dOeT mee Op de weg

de nederlandse selectie bewees op het wereldkampioen-

schap op de weg in Kopenhagen dat op de tijdrit de 

aansluiting met de wereldtop zo goed als gemaakt is. waar 

in het verleden incidentele uitschieters het beeld bepaalden, 

werd nu in de breedte een mooie prestatie neergezet met 

een fiks aantal top 10-klasseringen. het dichtst bij eremetaal 

kwam Thalita de jong bij de junior-vrouwen. de nederlands 

kampioene tegen de klok reikte tot een vierde plaats. die 

prestatie werd in de loop van de week aangevuld met korte 

klasseringen van jasper hamelink en Tom dumoulin bij de 

beloften, zij wisten een respectievelijk vijfde en achtste plaats 

te realiseren. Bij de vrouwen werden ellen van dijk zesde en 

Marianne vos tiende, terwijl lieuwe westra bij de elite sterk 

presteerde met een achtste stek. alleen bij de junioren bleef 

de nederlandse ploeg ver van een hoge klassering verwijderd. 

Bij de wegwedstrijden wist steven lammertink wel een 

medaille te halen in deze categorie. de renner uit wierden 

hoefde alleen de Fransman lecuisinier en de Belg degreve 

voor zich te dulden. het drietal maakte onderdeel uit van 

een kopgroep van aanvankelijk zes renners. naast steven 

lammertink zat ivar slik ook in deze elitegroep. het was niet 

het enige eremetaal voor nederland in de deense hoofstad: 

Marianne vos veroverde voor de vijfde keer op rij een zilveren 

medaille. net als in 2010 moest de nederlandse renster haar 

meerdere erkennen in georgia Bronzini uit italië. Marianne 

vos werd perfect gegangmaakt door haar teamgenotes, 

maar raakte in de sprint net te lang ingesloten om de titel te 

veroveren. Bij de beloften (waar wouter wippert zevende 

werd) en de junior-vrouwen (waar Kelly Markus op een 

negende stek eindigde) eindigde nederland ook van voren. 

Bij de elite had de equipe van bondscoach leo van vliet geen 

verweer tegen de snelle mannen, van wie  

Mark Cavendish de sterkste bleek.
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oktoBer 

EK bAAN ApELDOORN
wild redT de eer 

na de succesvol verlopen wereldkampioenschappen 

in apeldoorn keerde de europese top in oktober terug 

in omnisport voor het eK op de baan. Kirsten wild 

wist op het allerlaatste onderdeel van deze titelstrijd 

nederland nog een medaille te schenken. Zij veroverde 

brons op het omnium, onder meer door winst in de 

vliegende ronde. de teamsprinters Teun Mulder, roy 

van den Berg en hugo haak waren op de openingsdag 

van het eK dichtbij een medaille van dezelfde kleur, 

maar verloren de strijd voor de derde plaats nipt van 

aartsrivaal Polen. een protest over een verkeerde wissel 

van hun concurrenten haalde niets uit. Met de vijfde 

plaats van de teamsprintsters Yvonne hijgenaar en willy 

Kanis was bondscoach rené wolff gematigd tevreden. 

de nederlandse deelnemers konden vervolgens 

geen potten breken in het sprinttoernooi. willy Kanis 

en Yvonne hijgenaar overleefden de kwalificaties, 

maar sneuvelden vervolgens een ronde later in een 

rechtstreeks duel met hun tegenstandster. Bij de 

mannen vloog roy van den Berg er ook uit in zijn eerste 

rechtstreekse duel. Teun Mulder werd in de achtste 

finales verslagen, maar keerde via de herkansingen 

terug in het toernooi. vervolgens bleek de Fransman 

sireau te sterk voor hem. succes was er wel op andere 

eK’s in dezelfde periode. Zo veroverden Patrick Kos en 

Peter schep de europese titels op de respectievelijke 

onderdelen stayeren en derny. op het laatste toernooi 

was er een zilveren plak voor jeff vermeulen. 

novemBer 

EK vELDRIJDEN LUCCA
OpTimale scOre in heT Veld

Bondscoach johan lammerts kon moeilijk anders dan 

tevreden zijn begin november in het italiaanse lucca. 

de nederlandse veldrijders gingen er namelijk met alle 

drie de europese titels aan de haal. de succesvolle reeks 

begon met de solo naar het goud van eerstejaars junior 

Mathieu van der Poel. hij wist een kleine kloof te slaan 

rond de stadswallen van lucca en hield die vervolgens 

ronde na ronde vast om zo zijn eerste hoofdprijs van 

het seizoen te veroveren. dit succes kreeg een vervolg 

bij de vrouwen, waar daphny van den Brand haar vierde 

europese titel in het veld veroverde. een unieke prestatie. 

de Brabantse kende een mindere start, maar hervond 

haar goede benen in de slotfase. op weg naar de streep 

wist ze haar Franse rivales af te schudden en zo alleen 

op de finish te arriveren. Bij de beloften viel het lars van 

der haar niet mee om zijn europese titel met succes 

te verdedigen. in een tactische wedstrijd reed iedereen 

erg op zijn wiel. Toen namens nederland stan godrie 

en Mike Teunissen vooruit reden, bracht een concurrent 

hem toch weer in de wedstrijd. in extremis passeerde 

de crosser uit woudenberg zijn landgenoten en greep 

hij opnieuw het goud. Teunissen en godrie maakten 

het succes compleet door tweede en derde te worden. 

de perfecte afsluiting van een oranje gekleurde dag op 

italiaanse bodem.
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decemBer 

NK bAAN ApELDOORN
VedeTTen BeVesTigen sTaTus

jong talent als nick stöpler (puntenkoers), Barry Markus 

en roy Pieters (koppelkoers)wisten hun neus ook 

aan het venster te drukken. Maar het waren toch ook 

weer de vedetten als Teun Mulder, willy Kanis, ellen 

van dijk en vooral Kirsten wild die hun status wisten 

te bevestigen op het nederlands kampioenschap in 

omnisport apeldoorn. wild sloeg op de openingsdag 

direct toe op de puntenkoers en wist later ook de 

scratch en de koppelkoers op haar naam te schrijven. 

in dat laatste onderdeel trad ze aan met ellen van dijk, 

die na haar zege op de individuele achtervolging een 

tweede titel veroverde aan de zijde van wild. daarmee 

hadden zij de titels op de duurnummers bij de vrouwen 

mooi verdeeld. op de sprint was willy Kanis niet zo 

ongenaakbaar als voorheen – Yvonne hijgenaar won 

verrassend de sprintfinale van haar – maar ze won wel 

de 500 meter en de keirin. Bij de mannen heerste Teun 

Mulder op de sprint (waar hij hugo haak in drie ronden 

terug wees) en de kilometer. roy van den Berg eiste 

het goud op de keirin op. de titels op de individuele 

achtervolging en de scratch gingen naar respectievelijk 

jenning huizenga en Tim veldt. waarna omnisport 

het jaar afsloot waarin men het nK, het eK en het wK 

onderdak had mogen bieden in apeldoorn. 

OpLEIDINgSAANtALLEN 2011

OpLEIDINg AANtAL DIpLOmA’S

wielertrainer 2 60

wielertrainer 3 11

wielertrainer 4 3

Cursus Ploegleider 72

Bijscholing soigneur 45

Basiscursus soigneur 29

applicatie volger 157

jury a 29

jury B 26

Motorgangmaker 11

Fietscross administrateur 1

Fietscross Baancommissaris 10

Fietscross Chief Commissaire 1

Fietscross Coördinator Parc Fermé 4

Fietscross dns Functionaris 1

Fietscross jurycoördinator 2

Fietscross lijnjury 2

Fietscross starter 3
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LEDEN

BijZondere leden
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ERELEDEN

joop atsma

hein verbruggen

Pieter Zevenbergen

LEDEN vAN vERDIENStE

Michael Boogerd erik Breukink wim Breukink

erik dekker harrie van gestel ingrid haringa

Phil hoogendoorn jan janssen Monique Knol

hennie Kuiper henk lubberding jan Mulder

Keetie van oosten-hage rené Pijnen adrie van der Poel

jan raas arie simon Cees stam

Corine stam-dorland Piet de wit

joop Zoetemelk leontien Zijlaard-van Moorsel

ONDERSCHEIDINgEN UItgEREIKt IN 2011

gOUDEN WIEL

sjef van engelen egbert la gro Ben wigger

zILvEREN WIEL

Piet aardema hans van Bon willem van eenenaam, 

ria engelbertink walter garretsen Theo gorissen, 

Frans hoedemakers jan ten hove hans de jong, 

joke Kroon jan Moek door nagengast, 

ans stolwijk sjoerd valkenburg huub van de voort

KNWU-SpELD

jan Baaijens jan Baggen Marc van Buijtene

M. dolmans d. lindhout john Martens

Kees Peeters j. schins henk sloesen

joop verhoef Piet versluis
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SAmENStELLINg HOOFDbEStUUR
het hoofdbestuur had op 31 december 2011 de  

navolgende samenstelling:

HOOFDbEStUUR

Marcel wintels voorzitter

saskia Capello secretaris

jan jongsma Penningmeester

arthur Cremers lid

jan hereijgers lid

Frank van veenendaal lid

SAmENStELLINg INtERNAtIONAAL
de volgende personen hebben zitting in internationale 

besturen en/of commissies:

INtERNAtIONAAL

Bas de Bever lid BMX commissie uCi

jan jongsma auditor ueC

Teun Mulder  atletencommissie uCi voor de 

baansport

Martijn swinkels  lid disciplinaire commissie uCi

arbitragecommissie uCi

hein verbruggen  erevoorzitter management 

comité uCi. erelid ioC

Marianne vos  atletencommissie uCi voor de 

wegsport

Bruno walrave lid disciplinaire commissie uCi

arbitragecommissie uCi

Marcel wintels ueC delegate congres uCi

Pieter Zevenbergen  voorzitter commissie ethisch 

en goed sportbestuur uCi

SAmENStELLINg UNIEbUREAU
de personele bezetting van het uniebureau per  

31 december 2011 was als volgt:

UNIEbUREAU

evie agterberg *) Medewerkster Bedrijfsvoering

Marja Berns *) Medewerkster Bedrijfsvoering

henk van Beusekom Manager sport

 Bas Boss Medewerker Bedrijfsvoering

 nick Braakman Medewerker sport

sabine Bussink evenementenmanager

robert heemskerk *) Medewerker sport

helma van den heuvel *) Medewerkster sport

Merel janssen *) Medewerkster sport

huib Kloosterhuis algemeen directeur

Floor Kok Medewerkster sport

anne loes Kokhuis  Manager Marketing & sponsoring

Teun Kruijff *) verenigingsondersteuner

rob de lelij Manager Bedrijfsvoering

evelien Meijer Communicatie adviseur

Marieke van nek Medewerkster sport

ahmed al Thahabi Medewerker Bedrijfsvoering

Mirjam Tuithof directiesecretaresse

Thorwald veneberg sporttechnisch directeur

nathalie verdult Beleidscoördinator Kader

jolanda verhoog- 

Poldervaart *)

Medewerkster sport 

*) parttime
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SAmENStELLINg COmmISSIES
de commissies hadden op 31 december 2011 de navolgende samenstelling:

COmmISSIE WEgSpORt

Constant nuytens voorzitter

Ben Fransen lid

sjoerd Koster lid

simon Meijn lid

sjaak Pieters lid

harry smits lid

eric stroombergen lid

wil wilms lid

COmmISSIE bAANSpORt

leo Peelen voorzitter

Marc Faas lid

johan oegema lid

Theo smit lid

COmmISSIE OFF ROAD

evert jochemsen voorzitter

ad van grootel lid

leo van der linden lid

Tiny lommers lid

herman strijbosch lid

COmmISSIE FIEtSCROSS

Peter vaessen voorzitter

remon Brink lid

john Cosijnse lid

jolanda Polkamp lid

COmmISSIE JURy & REgLEmENtEN

herman sterken voorzitter

axel van Beijersbergen 

van henegouwen

lid

joop hartman lid

jean houben lid

ad jansen lid

joop reinders lid

nico roymans lid

FINANCIëLE COmmISSIE

david voetelink voorzitter

Klaas-johan roffel lid

harm verhagen lid

bONDSCOACHES

jabik-jan Bastiaans assistent trainer Papendal

Bas de Bever Fietscross

Tim heemskerk Mountainbike

adriaan helmantel assistent trainer Papendal

johan lammerts veldrijden / weg vrouwen

Frank Pennings weg Mannen u23 

robert slippens Baan duur 

aart vierhouten weg Mannen u23

leo van vliet weg Mannen Profs

eelke van der wal aangepast sporten

rené wolff Baan sprint

Peter Zijerveld Talentencoach Papendal

rob van den wildenberg Bondstrainer BMX
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DIStRICtEN
op 31 december 2011 waren de districtsbesturen als volgt samengesteld:

DIStRICt vOORzIttER SECREtARIS pENNINgmEEStER CONSUL SpORttECHN. 
DIStRICtSCOöRD.

noord ger heeringa Bernard Pijper Bram dijkhuis wolter Zwart dennis jilesen

noord-holland jack Borsjes joost van ooijen Clemence ulrich simon Meijn

Zuid-holland Paul van heijningen Ben hiep arnold Franken george gelderblom

Midden henk driessen johan van Zanten nico oord henk Martens rob van Bodegom

oost joop van nijen andré schaap sander Markerink Frits ebink johan oegema

Zuid-west rien jongenelen ineke van leest leo luteijn jan van haneghem Marcel remijn

Zuid-oost Marten de lange simone Manders Carel van den heuvel joop reinders

limburg hubert vos jean houben wiel senden wim van duivenbode ruud verhagen

AFDELINgEN
de afdelingsbesturen hadden op 31 december 2011 navolgende samenstelling:

AFDELINg vOORzIttER SECREtARIS pENNINgmEEStER

noord-oost natascha Massop annelies dijk Marco goossens

west ad jansen Yvonne Plaisant v.d. wal hans hogenboom

Zuid ad Flipsen annemiek van der Biezen rolf Claesen
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Mischa hielkema nK aangepast wielrennen individuele Tijdrit handbikers (h1) 1

jetze Plat nK aangepast wielrennen individuele Tijdrit handbikers (h3) 1

laura de vaan nK aangepast wielrennen individuele Tijdrit handbikers (h4) 1

roel Bruijn nK aangepast wielrennen individuele Tijdrit handbikers (o) 1

gerrit van eck nK aangepast wielrennen wegwedstrijd handbikers (h1) 1

Mischa hielkema nK aangepast wielrennen wegwedstrijd handbikers (h2) 1

ronald vincenten nK aangepast wielrennen wegwedstrijd handbikers (h3) 1

jetze Plat nK aangepast wielrennen wegwedstrijd handbikers (h4) 1

roel Bruijn nK aangepast wielrennen wegwedstrijd handbikers (o) 1

laura de vaan nK aangepast wielrennen wegwedstrijd handbikers (dames) 1

anouk van Bommel nK aangepast wielrennen Tijdrit Tandems 1

samantha van steenis nK aangepast wielrennen Tijdrit Tandems 1

Timo Fransen nK aangepast wielrennen Tijdrit Tandems 1

alfred stelleman nK aangepast wielrennen Tijdrit Tandems 1

Kim van dijk nK aangepast wielrennen wegwedstrijd Tandems 1

Kathrin goeken nK aangepast wielrennen wegwedstrijd Tandems 1

Patrick Bos nK aangepast wielrennen wegwedstrijd Tandems 1

Yorick Bos nK aangepast wielrennen wegwedstrijd Tandems 1

rinne oost nK aangepast wielrennen Tijdrit (Baan) Tandems 1

Patrick Bos nK aangepast wielrennen Tijdrit (Baan) Tandems 1

Kathrin goeken nK aangepast wielrennen Tijdrit (Baan) Tandems 1

Kim van dijk nK aangepast wielrennen Tijdrit (Baan) Tandems 1

alijda norbruis nK aangepast wielrennen individuele Tijdrit (Baan) CP-renners 1

Bastiaan gruppen nK aangepast wielrennen individuele Tijdrit (Baan) CP-renners 1

jonathan wasker nK aangepast wielrennen wegwedstrijd id-renners 1

Bastiaan gruppen nK aangepast wielrennen wegwedstrijd Cycling (C) 1

elis ligtlee nK Baan 500m Tijdrit junior-vrouwen 1

willy Kanis nK Baan 500m Tijdrit elite-vrouwen 1

Tim rodenburg nK Baan 1km Tijdrit junioren 1

Teun Mulder nK Baan 1km Tijdrit elite-Mannen/Beloften 1

nicky Zijlaard nK Baan ind. achtervolging junior-vrouwen 1

Tim rodenburg nK Baan ind. achtervolging junioren 1

ellen van dijk nK Baan ind. achtervolging elite-vrouwen 1

jenning huizenga nK Baan ind. achtervolging elite-Mannen/Beloften 1

elis ligtlee nK Baan Keirin junior-vrouwen 1

andre looij nK Baan Keirin junioren 1

willy Kanis nK Baan Keirin elite-vrouwen 1

roy van den Berg nK Baan Keirin elite-Mannen/Beloften 1

Tim rodenburg nK Baan Koppelkoers junioren 1

ricardo van dongen nK Baan Koppelkoers junioren 1

Kirsten wild nK Baan Koppelkoers elite-vrouwen 1

NAAm EvENEmENt DISCIpLINE SOORt CAtEgORIE pOSItIE

NK UItSLAgEN 2011
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ellen van dijk nK Baan Koppelkoers elite-vrouwen 1

Barry Markus nK Baan Koppelkoers elite-Mannen/Beloften 1

roy Pieters nK Baan Koppelkoers elite-Mannen/Beloften 1

nicky Zijlaard nK Baan Puntenkoers junior-vrouwen 1

nino honigh nK Baan Puntenkoers junioren 1

Kirsten wild nK Baan Puntenkoers elite-vrouwen 1

nick stöpler nK Baan Puntenkoers elite-Mannen/Beloften 1

nicky Zijlaard nK Baan scratch junior-vrouwen 1

andre looij nK Baan scratch junioren 1

Kirsten wild nK Baan scratch elite-vrouwen 1

Tim veldt nK Baan scratch elite-Mannen/Beloften 1

elis ligtlee nK Baan sprint junior-vrouwen 1

jan willem welter nK Baan sprint junioren 1

Yvonne hijgenaar nK Baan sprint elite-vrouwen 1

Teun Mulder nK Baan sprint elite-Mannen/Beloften 1

Tim van der Poel nK Baan omnium jeugd Cat. 6/7 1

nicky Zijlaard nK Baan omnium nieuweling-Meisjes 1

nino honigh nK Baan omnium nieuwelingen 1

Kelly Markus nK Baan omnium junior-vrouwen 1

joost van der Burg nK Baan omnium junioren 1

roy eefting nK Baan omnium elite-Mannen/Beloften 1

didier Caspers nK Baan 50 KM elite-Mannen/Beloften 1

wim stroetinga nK Baan 50 KM elite-Mannen/Beloften 1

jeff vermeulen nK Baan derny elite-Mannen/Beloften 1

Peter schep nK Baan derny elite-Mannen/Beloften 1

Casper Pipers nK Fietscross Challenge Boys 7- 1

Kyro van schijndel nK Fietscross Challenge Boys 8 1

Bo van Burgsteden nK Fietscross Challenge Boys 9 1

wessel van dijk nK Fietscross Challenge Boys 10 1

Tino Popma nK Fietscross Challenge Boys 11 1

Kevin van de groenendaal nK Fietscross Challenge Boys 12 1

justin Kimman nK Fietscross Challenge Boys 13 1

harrie lavreysen nK Fietscross Challenge Boys 14 1

indy scheepers nK Fietscross Challenge girls 10- 1

wietske Bloemhof nK Fietscross Challenge girls 11/12 1

Merel smulders nK Fietscross Challenge girls 13/14 1

Melanie gul nK Fietscross Challenge nieuwelingen - Meisjes 1

Bram van den hudding nK Fietscross Challenge nieuwelingen - jongens 1

jesper de groot nK Fietscross Challenge sportklasse 17-24 1

Bo Kleinhesselink nK Fietscross Challenge sportklasse 25+ 1

ellen jacobs nK Fietscross Challenge vrouwen 17+ 1

NAAm EvENEmENt DISCIpLINE SOORt CAtEgORIE pOSItIE
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nick geerling nK Fietscross Challenge Cruiser 14- 1

Tom Mandemakers nK Fietscross Challenge Cruiser 15/16 1

niels verrijt nK Fietscross Challenge Cruiser 17-29 1

dorus Brink nK Fietscross Challenge Cruiser 30-39 1

gerben dorland nK Fietscross Challenge Cruiser 40-44 1

wilco Cosijnse nK Fietscross Challenge Cruiser 45+ 1

annemarijne Möhlmann nK Fietscross Challenge Cruiser vrouwen 1

Mark link nK Fietscross Championship junior Men 1

jelle van gorkom nK Fietscross Championship elite Men 1

joyce seesing nK Fietscross Championship elite/junior women 1

Brian de vries nK Mountainbike Cross-Country jeugd jongens Cat. 1 (8 jaar) 1

Twan van der drift nK Mountainbike Cross-Country jeugd jongens Cat. 2 (9 jaar) 1

luke verburg nK Mountainbike Cross-Country jeugd jongens Cat. 3 (10 jaar) 1

Mick van dijke nK Mountainbike Cross-Country jeugd jongens Cat. 4 (11 jaar) 1

rob gambon nK Mountainbike Cross-Country jeugd jongens Cat. 5 (12 jaar) 1

Martijn van doorn nK Mountainbike Cross-Country jeugd jongens Cat. 6 (13 jaar) 1

roel van der stegen nK Mountainbike Cross-Country jeugd jongens Cat. 7 (14 jaar) 1

laura gambon nK Mountainbike Cross-Country jeugd Meisjes Cat. 1 (8/9 jaar) 1

emma verloop nK Mountainbike Cross-Country jeugd Meisjes Cat. 2 (10 jaar) 1

sandy van der Pols nK Mountainbike Cross-Country jeugd Meisjes Cat. 3 (11 jaar) 1

julia Boschker nK Mountainbike Cross-Country jeugd Meisjes Cat. 4 (12 jaar) 1

romy Berends nK Mountainbike Cross-Country jeugd Meisjes Cat. 5 (13 jaar) 1

danouk Bannink nK Mountainbike Cross-Country jeugd Meisjes Cat. 6 (14 jaar) 1

Marlo Koevoet nK Mountainbike Cross-Country nieuweling-Meisjes 1

Milan vader nK Mountainbike Cross-Country nieuwelingen 1

annefleur Kalvenhaar nK Mountainbike Cross-Country junior-vrouwen 1

Thijs Zuurbier nK Mountainbike Cross-Country junioren 1

Michiel van der heijden nK Mountainbike Cross-Country Beloften 1

laura Turpijn nK Mountainbike Cross-Country vrouwen 1

rudi van houts nK Mountainbike Cross-Country elite-Mannen 1

gijs derksen nK Mountainbike Cross-Country amateurs/sportklasse 1

Maikel govaarts nK Mountainbike Cross-Country Masters (30+) 1

jan weevers nK Mountainbike Cross-Country Masters (40+) 1

Kevin van hoovels nK Mountainbike Marathon Beloften 1

Mirre stallen nK Mountainbike Marathon vrouwen 1

Bas Peters nK Mountainbike Marathon elite-Mannen 1

Frank Molenaar nK Mountainbike Marathon amateurs/sportklasse 1

ivan Peeters nK Mountainbike Marathon Masters (30+) 1

wil Baselmans nK Mountainbike Marathon Masters (40+) 1

lucas janssen nK veldrijden veldrit jeugd jongens Cat. 1 1

leonie Boschker nK veldrijden veldrit jeugd Meisjes  Cat. 1 1

NAAm EvENEmENt DISCIpLINE SOORt CAtEgORIE pOSItIE
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salvador alvarado nK veldrijden veldrit jeugd jongens Cat. 2 1

Fleur van der Peet nK veldrijden veldrit jeugd Meisjes  Cat. 2 1

luke verburg nK veldrijden veldrit jeugd jongens Cat. 3 1

iris hoog antink nK veldrijden veldrit jeugd Meisjes  Cat. 3 1

owen roelen nK veldrijden veldrit jeugd jongens Cat. 4 1

eva Bijwaard nK veldrijden veldrit jeugd Meisjes  Cat. 4 1

wim wittenberg nK veldrijden veldrit jeugd jongens Cat. 5 1

anouk spies nK veldrijden veldrit jeugd Meisjes  Cat. 5 1

Bryan Bouwmans nK veldrijden veldrit jeugd jongens Cat. 6 1

Fleur nagengast nK veldrijden veldrit jeugd Meisjes  Cat. 6 1

Pascal eenkhoorn nK veldrijden veldrit jeugd jongens Cat. 7 1

Yara Kastelijn nK veldrijden veldrit jeugd Meisjes  Cat. 7 1

lotte eikelenboom nK veldrijden veldrit nieuweling-Meisjes 1

Mathieu van der Poel nK veldrijden veldrit nieuwelingen 1

sabrina stultiens nK veldrijden veldrit junior-vrouwen 1

danny van Poppel nK veldrijden veldrit junioren 1

lars van der haar nK veldrijden veldrit Beloften 1

Marianne vos nK veldrijden veldrit vrouwen 1

lars Boom nK veldrijden veldrit elite 1

Mattijn Motshagen nK veldrijden veldrit amateurs 1

edwin raats nK veldrijden veldrit Masters 1

jos Bogaerts nK veldrijden veldrit Masters 1

wendy oosterwoud nK weg individuele Tijdrit nieuweling-Meisjes 1

Matthieu van der Poel nK weg individuele Tijdrit nieuwelingen 1

Thalita de jong nK weg individuele Tijdrit junior-vrouwen 1

Paul Moerland nK weg individuele Tijdrit junioren 1

wilco Kelderman nK weg individuele Tijdrit Beloften 1

giel de nijs nK weg individuele Tijdrit elite-Mannen zonder contract 1

Marianne vos nK weg individuele Tijdrit elite-vrouwen 1

stef Clement nK weg individuele Tijdrit elite-Mannen 1

arjen Bos nK weg individuele Tijdrit Masters 30+ 1

steven sloof nK weg individuele Tijdrit Masters 40+ 1

Bert Bakker nK weg individuele Tijdrit Masters 50+ 1

jan Brander nK weg individuele Tijdrit Masters 60+ 1

rosan dekker nK weg wegwedstrijd jeugd Meisjes  Cat. 1 1

lucas janssen nK weg wegwedstrijd jeugd jongens Cat. 1 1

Mickey nijkamp nK weg wegwedstrijd jeugd Meisjes  Cat. 2 1

stijn hanegraaf nK weg wegwedstrijd jeugd jongens Cat. 2 1

Maike van der duin nK weg wegwedstrijd jeugd Meisjes  Cat. 3 1

Casper van uden nK weg wegwedstrijd jeugd jongens Cat. 3 1

Quinty Bouckaert nK weg wegwedstrijd jeugd Meisjes  Cat. 4 1

NAAm EvENEmENt DISCIpLINE SOORt CAtEgORIE pOSItIE
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Perry Frijters nK weg wegwedstrijd jeugd jongens Cat. 4 1

steffie van der Peet nK weg wegwedstrijd jeugd Meisjes  Cat. 5 1

wim wittenberg nK weg wegwedstrijd jeugd jongens Cat. 5 1

Maaike Boogaard nK weg wegwedstrijd jeugd Meisjes  Cat. 6 1

daan van sintmaartensdijk nK weg wegwedstrijd jeugd jongens Cat. 6 1

julie Burgmans nK weg wegwedstrijd jeugd Meisjes  Cat. 7 1

Pascal eenkhoorn nK weg wegwedstrijd jeugd jongens Cat. 7 1

Melissa steenhof nK weg wegwedstrijd nieuweling-Meisjes 1

nino honigh nK weg wegwedstrijd nieuwelingen 1

ashlynn van Baarle nK weg wegwedstrijd junior-vrouwen 1

stan godrie nK weg wegwedstrijd junioren 1

ramon sinkeldam nK weg wegwedstrijd Beloften 1

Marianne vos nK weg wegwedstrijd elite-vrouwen 1

Pim ligthart nK weg wegwedstrijd Professionals 1

dennis smit nK weg wegwedstrijd elite-Mannen zonder contract 1

Bob jonkheer nK weg wegwedstrijd Masters 30+ 1

rene schuitemaker nK weg wegwedstrijd Masters 40+ 1

ron Paffen nK weg wegwedstrijd Masters 50+ 1

gerard albrink nK weg wegwedstrijd Masters 60+ 1

NAAm EvENEmENt DISCIpLINE SOORt CAtEgORIE pOSItIE
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Patrick Kos eK Baan stayeren elite-Mannen/Beloften 1

Peter schep eK Baan derny elite-Mannen/Beloften 1

jeff vermeulen eK Baan derny elite-Mannen/Beloften 2

Kirsten wild eK Baan omnium elite-vrouwen 3

henk jaap Moorlag eK Mountainbike Cross-Country Beloften 2

Matthieu van der Poel eK veldrijden veldrit junioren 1

daphny van den Brand eK veldrijden veldrit vrouwen 1

lars van der haar eK veldrijden veldrit Beloften 1

Mike Teunissen eK veldrijden veldrit Beloften 2

stan godrie eK veldrijden veldrit Beloften 3

lucinda Brand eK weg wegwedstrijd Belofte-vrouwen 3

laura de vaan wK aangepast wielrennen individuele Tijdrit handbikers (h4) 1

joleen hakker wK aangepast wielrennen wegwedstrijd Tandems 2

sigrid Kuizenga wK aangepast wielrennen wegwedstrijd Tandems 2

Kim van dijk wK aangepast wielrennen wegwedstrijd Tandems 3

Kathrin goeken wK aangepast wielrennen wegwedstrijd Tandems 3

Patrick Bos wK aangepast wielrennen sprint (baan) Tandems 3

rinne oost wK aangepast wielrennen sprint (baan) Tandems 3

laura de vaan wK aangepast wielrennen wegwedstrijd handbikers (h4) 3

Marianne vos wK Baan scratch elite-vrouwen 1

Teun Mulder wK Baan 1km Tijdrit elite-Mannen/Beloften 2

Teun Mulder wK Baan Keirin elite-Mannen/Beloften 3

Theo Bos wK Baan Koppelkoers elite-Mannen/Beloften 3

Peter schep wK Baan Koppelkoers elite-Mannen/Beloften 3

Kirsten wild wK Baan omnium elite-vrouwen 3

anneke Beerten wK Mountainbike Fourcross vrouwen 1

joost wichman wK Mountainbike Fourcross elite-Mannen 3

henk jaap Moorlag wK Mountainbike Cross-Country Beloften 3

Marianne vos wK veldrijden veldrit vrouwen 1

lars van der haar wK veldrijden veldrit Beloften 1

Mike Teunissen wK veldrijden veldrit Beloften 2

Marianne vos wK weg wegwedstrijd elite-vrouwen 2

steven lammertink wK weg wegwedstrijd junioren 3

NAAm EvENEmENt DISCIpLINE SOORt CAtEgORIE pOSItIE

EK EN WK UItSLAgEN 2011
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AANbIEDINgSbRIEF CONgRES
aan het congres van de Knwu

nieuwegein, 26 maart 2012

dames en heren,

in overeenstemming met artikel 16.2, alsmede 17.3 en 23 van de statuten van devereniging  Koninklijke

nederlandsche wielren unie, bieden wij u hierbij het financieel jaarverslag 2011 van het hoofdbestuur aan, 

met daarin opgenomen de jaarrekening 2011 voorzien van de controleverklaring van ernst & Young. 

hiermee legt het hoofdbestuur rekening en verantwoording af over het boekjaar 2011 gevoerde (financiële) beleid.

Met vriendelijke groet,

hoofdbestuur en directie van de 

Koninklijke nederlandsche wielren unie

M.j.g. wintels, voorzitter 

j. jongsma, penningmeester

Mw. s. Capello, secretaris

a.M. Cremers, bestuurslid

j. hereijgers, bestuurslid

F. van veenendaal, bestuurslid

h.j. Kloosterhuis, directeur

bEStUURSvERKLARINg
aanvraag tot subsidievaststelling 2011

het hoofdbestuur van de vereniging Koninklijke nederlandsche wielren unie, statutair gevestigd te nieuwegein, 

vraagt hierbij voor het jaar 2011 subsidievaststelling.

nieuwegein, 26 maart 2012

M.j.g. wintels, voorzitter  j. jongsma, penningmeester h.j. Kloosterhuis, directeur
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bEStUURSvERSLAg

voor u ligt het financieel jaarverslag 2011 
van de vereniging Koninklijke nederlandsche 
wielren unie (Knwu), statutair gevestigd te 
nieuwegein. 

de Knwu stelt zich ten doel het in nederland verant-

woord beoefenen en doen beoefenen van de wieler- en/

of fietssport, alsmede het bevorderen en doen bevor-

deren van de wieler- en/of fietssport in al haar verschij-

ningsvormen. aan deze doelstelling geeft de bondsor-

ganisatie beleidsmatig invulling met activiteiten op het 

gebied van topsport, wedstrijdsport, breedtesport en 

marketing & communicatie. de voorgenomen  activi-

teiten vinden hun weerslag in het jaarplan 2011 en het 

meerjarenbeleidsplan (Position Paper), welke door het 

congres zijn vastgesteld. 

het jaarverslag informeert de betrokkenen en belang-

hebbenden van de Knwu op hoofdlijnen over de wijze 

waarop en de mate waarin het jaarplan 2011 is gereali-

seerd. in lijn met de verslaggevingsvoorschriften wordt 

hierbij separaat aandacht besteed aan ontvangen subsi-

dies, het beleggingsbeleid en de begroting 2012. 

ALgEmEEN
gedurende 2011 is de samenstelling van het hoofd-

bestuur niet gewijzigd. ook de directie van de Knwu is 

ongewijzigd gebleven.

in 2011 heeft de Knwu invulling gegeven aan het project 

‘sportieve fietser’, waarmee beoogd wordt meer leden aan 

de Knwu te binden. in het verlengde hiervan verwacht 

de Knwu een groei voor verenigingen, meer jonge fiet-

sers en een bredere topsport. Met dit project zijn  

diverse kosten gemoeid, waaronder ledenwerfacties en 

de organisatie van enkele aansprekende evenementen. 

al naar gelang het succes van dit project zullendeze kos-

ten na verloop van tijd worden terugverdiend in de vorm 

van additionele lidmaatschapsgelden, sponsor inkomsten 

en subsidiebijdragen voor zover afhankelijk van het le-

denaantal van de Knwu. 

in samenhang met de begroting 2011 is ook het voorstel 

‘herziening tarieven Knwu 2011’ aangenomen. 

de termen eenvoud, transparant, uniform, flexibel en 

modern vormen de basis voor dit nieuwe tariefstelsel.

dat in 2011 is ingevoerd. 

voornaamste uitgangspunten bij de uitwerking hiervan 

waren laagdrempeligheid, budgetneutraliteit en ‘de 

gebruiker betaalt’. ook de veranderingen als gevolg van 

de aansluiting bij het instituut sportrechtspraak (isr) en 

de kwaliteitseisen van het noC*nsF inzake “aanbeve-

lingen voor goedsportbestuur” zijn hierbij in aanmerking 

genomen. 

onderdeel van deze wijzigingen was het invoeren van 

chipmeting. na een periode van gewenning blijkt dit een 

enorme vooruitgang voor de wielersport te zijn. Binnen 

alle districten zijn een aantal sets (computer, decoder, 

lussen etc.) gestationeerd bij hiervoor opgeleide jury-

leden. de apparatuur wordt ingezet bij wegwedstrijden, 

baanwedstrijden, veldritten en mountainbikewedstrijden. 

naast tijdregistratie vormt de chipmeting tevens de basis 

voor het rekening rijden.

ook voor topsport is dit een interessante ontwikkeling 

gebleken. samen met noC*nsF is er een project gestart 

om coaches te helpen aan de benodigde informatie. 

Zowel in omnisport als op Papendal is dit inmiddels 

operationeel.

de bij de invoering van het nieuwe tariefsstelsel beoogde 

budgetneutraliteit bleek door verschillende ontwikke-

lingen in 2011 niet haalbaar. naast een sterke terugloop 

van het aantal nationale wedstrijden over diverse disci-

plines bleef ook de gemiddelde deelname per wedstrijd 

achter bij voorgaande jaren. als gevolg hiervan zijn de 

inkomsten uit rekening rijden en wedstrijdgelden achter-
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gebleven bij de verwachtingen. daarbij komt dat met de 

introductie van het basislidmaatschap minder licenties 

zijn uitgereikt. 

bEgROtINg 2012
de begroting 2012, zoals vasgesteld in het najaars-

congres, is een uitwerking van de eerder vastgestelde 

meerjarenbegroting. 

Teneinde de budgetneutraliteit van het nieuwe tariefstel-

sel in 2012 wel te kunnen waarborgen is op grond van de 

genoemde ontwikkelingen in 2011 een voorstel gedaan 

tot tariefaanpassingen voor 2012. 

het congres heeft hiermee ingestemd, evenals met de 

benodigde kosten voor de sportieve Fietser in 2012 

(€ 16.000). de begroting 2012 is samengevat weergege-

ven in hoofdstuk vii van deze jaarrekening. 

RESULtAAt
het boekjaar 2011 laat een negatief resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening van € 63.500 zien (2010: positief  

€ 19.777). Tezamen met het koersresultaat beleggingen van 

€ 28.390 negatief (2010: € 54.117 positief) en € 100.000 

vrijval van de getroffen voorziening alsmede de ontrek-

king uit de reserveringen van € 79.419 (2010:  € 68.415) 

leidt dit tot een positief saldo van € 8.110 over 2011 (2010: 

€ 73.894).

het resultaat 2011 is positief beïnvloed door enkele inci-

dentele baten uit voorgaande boekjaren.

vERmOgENS- EN bELEggINgSbELEID
uitgangspunt bij het vermogensbeleid is dat het eigen 

vermogen toereikend moet zijn om tenminste één jaar 

aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen, met 

als additionele randvoorwaarde dat het eigen vermogen  

van de Knwu tenminste € 1,5 miljoen bedraagt. een 

eventueel tekort dient binnen drie jaar te worden aan-

gevuld. een eventueel surplus mag worden aangewend 

ten behoeve van de exploitatie in de vorm van een door 

het hoofdbestuur te accorderen projectenbegroting. 

het beleid van de Knwu ten aanzien van beleggingen en 

de hiermee verband houdende procedures is vastgelegd 

in het beleggingsstatuut. doelstelling is het genere-

ren van beleggingsresultaten door een verantwoorde/

voorzichtige belegging van de bij de Knwu aanwezige 

overschotten aan liquiditeiten met behoud van vol-

doende flexibiliteit in de beschikbaarheid van de belegde 

middelen. de beleggingshorizon is 5 à 10 jaar. 

de beleggingsmix omvat minimaal 70% rentedragende 

waardepapieren, maximaal 20% aandelen en maximaal 

10% onroerend goed. 

in het verlengde van de actualisering van het beleggings-

beleid eind 2010 heeft de Knwu in 2011 besloten haar 

beleggingsportfeuille bij van lanschot vermogensbeheer 

over te hevelen naar de rabobank. Mede als gevolg van 

deze overgang resteert ultimo boekjaar een saldo liquide 

middelen op de beleggingsrekeningen van € 589.832 

(2010: 378.922) dat voor herbelegging in aanmerking 

komt.

gegeven de malaise op de financiële markten in  

europa is het (niet werkelijk gerealiseerde) koersverlies 

op belegging en voor de Knwu met € 28.390 relatief 

beperkt gebleven.

voor het totaal aan beleggingen en liquide middelen 

laat de gewenste beleggingsmix en de realisatie daarvan 

ultimo boekjaar het volgende beeld zien:

bELEggINgSStAtUUt 31-12-’11 31-12-’10

rentedragende waardepapieren minimaal 70% 69,7 64,3

Zakelijke waarden maximaal 20% 30,3 18,4

onroerend goed beleggingen maximaal 10% 0,0 18,3

DIStRICtEN EN AFDELINgEN
de districten en afdelingen van de Knwu behartigen de 

belangen van de verschillende disciplines op regionaal 

niveau. naast diverse eigen inkomsten ontvangen zij 

hiervoor jaarlijks een bijdrage van de Knwu onder de 
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voorwaarde dat een begroting en een financieel ver-

slag wordt ingediend. gezien de oplevering hiervan zijn 

de jaarcijfers van de afdelingen en districten ook over 

2011 niet meegeconsolideerd in de jaarrekening van de 

Knwu. naar schatting wordt als gevolg hiervan per saldo 

€ 110.000) aan eigen vermogen buiten beschouwing 

gelaten. de Knwu-bijdragen aan de afdelingen en  

districten bedragen per saldo € 109.709 (2010: 112.530) 

en zijn in de Knwu-jaarrekening als kosten in aanmer-

king genomen. 

een overzicht van de jaarcijfers van de afdelingen en 

districten is als informatieve bijlage bij de jaarrekening 

gevoegd.

tOELICHtINg Op DE CIJFERS 
EN REALISAtIE JAARpLAN

bAtEN

SUbSIDIES
de subsidiebaten bedragen over 2011 ruim € 3 miljoen 

(2010: € 2,7 miljoen) en komen per saldo € 0,3 miljoen 

hoger uit dan begroot. voor dit bedrag zijn in afwijking 

van de begroting 2011 gelden ontvangen voor de orga-

nisatie van topevenementen in nederland welke door de 

Knwu rechtstreeks zijn doorbetaald aan de betreffende 

organisatoren. 

de hiermee samenhangende kosten voor hetzelfde 

bedrag zijn, eveneens in afwijking van de begroting, 

verantwoord onder de bijzondere projecten. 

SpONSORINg
het totaal aan sponsorbaten ligt met € 1,3 miljoen in 

lijn met vorig jaar. de overschrijding van de begroting 

met circa € 0,1 miljoen komt voort uit ter beschikking 

gestelde middelen voor de fietscrossverenigingen. 

de hiermee samenhangende kosten zijn verantwoord 

onder verenigingsondersteuning.

CONtRIbUtIES
de contributiebaten liggen met € 1,7 miljoen circa 10% 

lager dan vorig jaar en bijna € 200.000 lager dan be-

groot. Zoals ook toegelicht in het bestuursverslag is het 

aantal wedstrijden sterk achtergebleven bij de verwach-

tingen, terwijl ook het gemiddeld aantal deelnemers 

per wedstrijd is gedaald. als gevolg hiervan zijn de 

inkomsten uit rekening rijden circa € 130.000 achter-

gebleven bij de begroting en komen de wedstrijdgelden 

circa € 69.000 lager uit dan begroot. als gevolg van de 

invoering van het basislidmaatschap blijven de licentie-

inkomsten circa  € 33.000 achter bij de begroting. 

voorgaande ontwikkelingen worden deels gecompen-

seerd door een hogere organisatiefee en hogere 

diverse contributiebaten.

Financiële baten en koersresultaat beleggingen 

de post financiële baten omvat interestbaten, dividend- 

en couponbetalingen alsmede gerealiseerde koers-

resultaten. de hieruit voortvloeiende opbrengsten 

bedragen over 2011 per saldo circa € 15.000 en blijven 

daarmee sterk achter bij de begroting (€ 60.000) en 

vorig jaar (€ 48.000). voornaamste redenen hiervoor zijn 

de lagere rentestand en koersverlies.

LAStEN

UNIEbUREAU 
de personeelskosten liggen iets lager dan begroot 

(€ 26.000). de kosten van het uniebureau betreffen 

huisvesting, personeel en organisatiekosten. Per saldo 

bedragen deze kosten over 2011 € 1,46 miljoen (2010: 

€ 1,34 miljoen) en blijven daarmee circa € 44.000 achter 

bij de begroting. de onderschrijding komt voort uit alle 

genoemde categorieën.

bONDSORgANISAtIE 
het totaal aan kosten voor de bondsorganisatie ligt met 

€ 176.500 in 2011 iets lager dan de begroting (€ 189.500) 

en vorig jaar (€ 185.800). naast de reis- en vergaderkos-
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ten voor het hoofdbestuur en de commissies omvatten 

deze kosten de bijdragen voor districten en afdelingen 

voor een totaal bedrag van € 109.000 (2010: € 112.000)

mARKEtINg & COmmUNICAtIE 
de kosten voor marketing & communicatie bedragen 

over 2011 € 376.000 (2010: € 351.000).

Zoals ook toegelicht in het bestuursverslag heeft de 

Knwu in 2011 een start gemaakt met het project 

“sportieve fietser”. de hiervoor benodigde middelen 

zijn in 2011 aangewend vanuit de goedgekeurde be-

groting voor marketing & communicatie en op een 

separate regel zichtbaar gemaakt in de toelichting bij 

de jaarrekening. als gevolg hiervan is sprake van diverse 

verschuivingen binnen het marketing & communicatie 

budget. de premie van € 25.000 die rabobank jaarlijks 

ter beschikking stelt voor wereldkampioenen is in 2011 

voor € 13.500 aangewend. het verschil zal worden toe-

gevoegd aan de bestemmingsreserve premies wereld-

kampioenen voor eventuele tekorten in volgende jaren.

bREEDtESpORt, WEDStRIJDSpORt, 
tOpSpORt EN bIJzONDERE pROJECtEN 
voor een chronologisch inhoudelijk verslag van de 

direct sportgerelateerde activiteiten wordt verwezen 

naar het algemene jaarverslag van de Knwu over 2011. 

voor wat betreft de financiële realisatie wordt verwezen 

naar eerdere opmerkingen ten aanzien van subsidies en 

sponsoring.
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I bALANS pER 31 DECEmbER 2011

31-12-2011 31-12-2010

vAStE ACtIvA

materiële vaste activa (ref. A)

Transportmiddelen 0 0

inventaris 0 22.115

Computers en software 35.260 62.662

wedstrijdapparatuur 27.727 0

62.987 84.777

financiële vaste activa (ref. B)

Beleggingen 747.689 982.455

lening u/g 5.400 10.800

deelnemingen PM PM

waarborgsommen 18.158 18.158

771.247 1.011.413

totAAl vAste ActivA 834.234 1.096.190

vLOttENDE ACtIvA

debiteuren (ref. C) 315.456 394.291

Belastingen (ref. d.) 21.388 0

overige vorderingen (ref.e) 99.353 121.461

overlopende activa (ref.F) 364.688 106.632

800.885 622.384

liquide middelen (ref.g) 1.019.231 2.121.454

totAAl vlottende ActivA 1.820.116 2.743.838

totAAl ActivA 2.654.350 3.840.028

31-12-2011 31-12-2010

EIgEN vERmOgEN

Bestemmingsreserves (ref.h)

huisvesting 80.488 93.903

evenementen 0 66.004

sportieve fietser 100.000 0

Premies wereldkampioenen 46.500 35.000

226.988 194.907

overige reserves (ref.i)

algemene reserve 1.236.391 1.339.781

1.463.379 1.534.688

voorZieningen (ref. j) 0 130.000

0 130.000

KORtLOpENDE SCHULDEN

Crediteuren (ref.K) 330.370 712.230

overige schulden (ref.l) 348.910 736.399

overlopende passiva (ref.M) 466.881 673.059

Belastingen (ref.n) 44.810 53.652

1.190.971 2.175.340

totAAl pAssivA 2.654.350 3.840.028
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II EXpLOItAtIE REKENINg 2011

2011 2010

bAtEN

subsidies (ref.o) 3.074.438 2.704.708

sponsorbijdragen 1.320.224 1.302.427
Contributies en wedstrijdlicen-

ties (ref.P)
1.672.617 1.861.385

interest 15.284 48.982

totaal baten 6.082.563 5.917.502

LAStEN

Personeelskosten (ref.Q) 1.917.433 1.674.317
afschrijvingen op vaste activa 

(ref.a)
60.116 51.928

Kosten topsport (ref.r) 2.487.527 2.527.072

overige bedrijfskosten (ref.s) 1.782.773 1.738.453

totaal lasten * 6.247.849 5.991.770

subtotaal -165.286 -74.268

diverse baten en lasten 22.367 25.630
resultaat uit de gewone  

bedrijfsvoering *
-142.919 -48.638

vrijval voorziening 100.000 0

koersresultaat beleggingen -28.390 54.117

resultAAt -71.309 5.479

RESULtAAtbEStEmmINg

resultaat -71.309 5.479
toevoeging bestemmings-

reserves

sportieve fietser -100.000 0

premies wereldkampioenen -11.500 -13.000
Aanwending bestemmings-

reserves

Huisvesting 13.415 13.415

evenementen 66.004 55.000

mutatie algemene reserve -103.390 60.894

*) Conform de begroting omvatten de lasten een totaal bedrag 
van € 79.419 aan additionele kosten voor huisvesting en een eve-
nementenmanager. Tot deze uitgaven is besloten ter aanwen-
ding Zan in het verleden gerealiseerde positieve resultaten, welke 
zijn toegevoegd aan bestemmingsreserves als onderdeel van het 
eigen vermogen. gecorrigeerd voor deze additionele lasten zou 
het resultaat uit gewone bedrijfsvoering van de Knwu over 2011 
een verlies van € 63.500 bedragen (in 2010: winst van € 19.777). 

III KASStROOmOvERzICHt

2011 2010

RESULtAAt -71.309 5.479

middelen kwamen vrij uit:

afschrijvingen 60.116 51.928

Toename voorzieningen 0 130.000

Toename kortlopende schulden 0 423.804

afname vlottende activa 0 107.937

afname lening u/g 5.400 5.400

65.516 719.069

middelen zijn besteed aan:

investeringen 38.326 10.244

Toename waarborgsommen 0 2.400

afname voorzieningen 130.000 0

afname kortlopende schulden 984.369 0

Toename vlottende activa 178.501 0

1.331.196 12.644

per saldo -1.336.989 711.904

2011 2010

liquide middelen 1 januari 2.121.454 1.414.241

liquide middelen 31 december 1.019.231 2.121.454

-1.102.223 707.213

Beleggingen 1 januari 982.455 977.764

Beleggingen 31 december 747.689 982.455

-234.766 4.691

per saldo -1.336.989 711.904
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Iv WAARDERINgSgROND-
SLAgEN EN gRONDSLAgEN 
vOOR RESULtAAtbEpALINg

WAARDERINgSgRONDSLAgEN
de geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de 

jaarrekening als geheel. deze zijn door het hoofdbestuur 

vastgesteld.

ALgEmEEN
voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde.

mAtERIëLE vASt ACtIvA
de vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, 

verminderd met lineair berekende afschrijvingen welke 

zijn gebaseerd op de economische levensduur.

de afschrijvingen zijn berekend met onderstaande le-

vensduur:

Transportmiddelen 5 jaar

wedstrijdapparatuur 5 jaar

inventaris 5 jaar

Computers en software 5 jaar

vORDERINgEN
vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

er is een voorziening getroffen voor het risico dat ultimo 

boekjaar openstaande vorderingen oninbaar blijken.

EFFECtEN
de effecten zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde op 

balansdatum.

bEStEmmINgSRESERvES
Bestemmingsreserves zijn van het eigen vermogen 

afgezonderde delen waaraan door het hoofdbestuur van 

de Knwu een beperktere bestedingsmogelijkheid is ge-

geven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou 

zijn toegestaan. deze reserves zijn gevormd ten behoeve 

van bepaalde toekomstige activiteiten, waarvoor gedeel-

telijk verplichtingen zijn aangegaan. 

vOORzIENINgEN
een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen 

waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden 

afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te 

schatten. de omvang van de voorziening wordt bepaald 

door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 

zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen 

per balansdatum af te wikkelen. voorzieningen worden 

gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering 

van de voorzieningen die tegen contante waarde worden 

gewaardeerd als het effect van de tijdswaarde materieel is.

pENSIOENEN
de pensioenregeling bij PggM voor de werknemers van 

de Knwu is te classificeren als een toegezegde bijdrage-

regeling. de Knwu betaalt op basis van facturen de pen-

sioenpremies. Behalve de betaling van premies heeft de 

Knwu geen verdere verplichtingen. de premies worden 

verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd 

zijn. vooruit betaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa.

gRONDSLAgEN vOOR 
RESULtAAtbEpALINg

bAtEN
de baten van de Knwu bestaan uit subsidies, sponso-

ring, contributies en andere inkomsten. 

Baten worden opgenomen als zij gerealiseerd zijn.

LAStEN
lasten zijn uitgaven ten behoeve van activiteiten welke 

zijn opgenomen in het jaarplan van dat  betreffende jaar 

en waarvoor het congres, door het goedkeuren van het 

jaarplan voor dat boekjaar, toestemming heeft gegeven. 

verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het 

einde van het boekjaar worden in acht genomen indien 

zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.
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v tOELICHtINg Op DE bALANS 
pER 31 DECEmbER 2011
Ref. A Materiële vaste activa

tRANSpORt-
mIDDELEN

INvENtARIS COmpUtERS EN 
SOFtWARE

WEDStRIJD-
AppARAtUUR

tOtAAL

aanschafwaarde t/m 2010 6.129 138.512 121.592 55.304 321.537

afschrijvingen t/m 2010 6.129 105.197 70.130 55.304 236.760

Boekwaarde ultimo 2010 0 33.315 51.462 0 84.777

investeringen 2011 0 0 7.518 30.808 38.326

afschrijving 2011 0 33.315 23.720 3.081 60.116

aanschafwaarde t/m 2011 6.129 138.512 129.110 86.112 359.863

afschrijvingen t/m 2011 6.129 138.512 93.850 58.385 296.876

Boekwaarde ultimo 2011 0 0 35.260 27.727 62.987

     

     

31-12-2011 31-12-2010

Ref. B Financiële vaste activa

Beleggingen

van lanschot vermogensbe-

heer
0 576.620

rabobank effecten 320.792 0

rabobank beheerd beleggen 426.897 405.835

saldo ultimo boekjaar 747.689 982.455

de mutaties in het effectenbezit zijn als volgt:

Rentedragende beleggingen

Balanswaarde 1 januari 497.183 559.408

aankoop/verkoop obligaties -155.956 -60.907

verkoopresultaat 4.073 1.817

Koersresultaat 31 december -3.108 -3.135

Balanswaarde 31 december 342.192 497.183

Zakelijke waarden

Balanswaarde 1 januari 460.287 398.407

aankoop/verkoop aandelen -16.728 226

verkoopresultaat -12.780 9.438

Koersresultaat 31 december -25.282 52.216

Balanswaarde 31 december 405.497 460.287

Onroerendgoed beleggingen

Balanswaarde1 januari 24.985 19.949

aankoop/verkoop aandelen -22.782 0

verkoopresultaat -2.203 0

Koersresultaat 31 december 0 5.036

Balanswaarde 31 december 0 24.985

totaal balanswaarde  

31 december
747.689 982.455

31-12-2011 31-12-2010

Lening u/g

Cv huis van de sport 5.400 10.800

saldo ultimo boekjaar 5.400 10.800

T.b.v. investering iCT apparatuur. hierover betaalt het huis 

van de sport 4% intrest. de lening wordt afgelost in 5 jaar, 

met ingang van 1 januari 2009. in 2011 is € 5.400 afgelost 

(2010: € 5.400). 

Deelnemingen

wielerstadion alkmaar PM PM
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dit betreft de aanvankelijke deelname in het aandelenka-

pitaal van het wielerstadion alkmaar B.v.. de aandelen

zijn inmiddels omgezet in certificaten en ondergebracht in 

de stichting administratiekantoor wielerstadion

alkmaar B.v.. 

de waarde van de certificaten per 31 december 2011 is 

gewaardeerd op nihil (2010: nihil).

Waarborgsommen

TnT Post 620 620

Mauritshuis 2.400 2400

huis van de sport 15.138 15.138

saldo ultimo boekjaar 18.158 18.158

Ref. C Debiteuren

debiteuren 315.456 394.291

saldo ultimo boekjaar 315.456 394.291

de voorziening dubieuze debiteuren bedraagt € 63.724 

(2010: € 48.358).

Ref. D Belastingen

Terug te vorderen omzet-

belasting
21.388 0

saldo ultimo boekjaar 21.388 0

Ref. E Overige vorderingen

Cv huis van de sport 5.400 5.400

vorderingen op derden 70.978 107.500

vorderingen op leden 8.500 1.823

rekening courant stichting 

steunfonds
14.475 6.738

saldo ultimo boekjaar 99.353 121.461

het vermogen van de stichting steunfonds bedraagt per 

31-12-2011 € 345,357  (2010: € 370.129).

Ref. F Overlopende activa

lopende rente 22.974 33.618

subsidie 197.541 14.873

subsidie organisatoren tope-

venenenten
0 0

vooruitbetaalde kosten 128.510 40.961

overige vorderingen 15.663 17.180

saldo ultimo boekjaar 364.688 106.632

31-12-2011 31-12-2010

Ref. G Liquide middelen

Kas 14 59

Postbank rekening courant 3.733 3.733

rabobank rekening courant 48.080 34.408

rabobank bedrijfstelereke-

ning
343.030 1.692.746

rabobank beleggingsrekening 196.726 219.210

van lanschot rekening cou-

rant
34.542 11.586

van lanschot sparen 135.530 133.110

van lanschot beleggingsre-

kening
257.576 26.602

saldo ultimo boekjaar 1.019.231 2.121.454

Ref.H Bestemmingsreserve

Huisvesting

saldo vorig boekjaar 93.903 107.318

onttrekking ten gunste van 

resultaat
13.415 13.415

saldo ultimo boekjaar 80.488 93.903

evenementen

saldo vorig boekjaar 66.004 121.004

onttrekking ten gunste van 

resultaat
66.004 55.000

saldo ultimo boekjaar 0 66.004

sportieve fietser

saldo vorig boekjaar 0 0

Toevoeging vanuit resultaat 100.000 0

onttrekking ten gunste van 

resultaat
0 0

saldo ultimo boekjaar 100.000 0

premies wereldkampioenen

saldo vorig boekjaar 35.000 22.000

Toevoeging vanuit sponsoring 11.500 13.000

onttrekking ten gunste van 

resultaat
0 0

saldo ultimo boekjaar 46.500 35.000

saldo ultimo boekjaar 226.988 194.907
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de bestemmingsreserves zijn op voorstel van het hoofd-

bestuur gevormd met het volgende doel:    

      

Huisvesting: het met de verkoop van het pand behaalde 

resultaat is in 2008  bestemd ter dekking van toekom-

stige hogere huurlasten voor een periode van 10 jaar.

evenementen: een in 2009 gerealiseerde incidentele 

bate vanwege de fiscale afwikkeling over oude jaren is 

in 2010 en 2011 bestemd voor één extra fte voor een 

evenementenmanager.

sportieve fietser: Met het project sportieve fietser 

wordt beoogd meer leden aan de Knwu te binden door 

ledenwerfacties en de organisatie van aansprekende 

evenementen. de hiervoor begrote kosten 2012 bedra-

gen € 16.000.

premies wereldkampioenen: rabobank stelt jaarlijks 

€ 25.000 ter beschikking voor uitkeringen van € 3.000 

aan iedere wereldkampioen. voor zover deze premies op 

jaarbasis niet zijn uitgekeerd worden deze gereserveerd 

ten behoeve van toekomstige jaren.

31-12-2011 31-12-2010

Ref I. Overige reserves

algemene reserve

saldo vorig boekjaar 1.339.781 1.278.887

resultaat -103.390 60.894

saldo ultimo boekjaar 1.236.391 1.339.781

Ref.J Voorzieningen

voor mogelijke risico’s (bv media) bij de organisatie van 

(internationale) kampioenschappen is vorig jaar een

voorziening getroffen van € 130.000. in 2011 is hiervan 

€ 100.000 vrijgevallen. het overige deel is heralloceerd

naar de debiteuren.

Ref. K Crediteuren

Crediteuren 330.370 712.230

saldo ultimo boekjaar 330.370 712.230

Ref. L Overige schulden

Prijzengelden 7.831 3.387

waarborgsommen 1.500 2.500

subsidies 138.651 256.884

overige schulden 200.928 473.628

saldo ultimo boekjaar 348.910 736.399

Ref. M Overlopende passiva

vooruit ontvangen contri-

buties
372.812 561.500

subsidie organisatoren 

topevenenenten
370 36.100

Bijdrage charitatieve instel-

lingen
28.669 15.169

overige 65.030 60.290

saldo ultimo boekjaar 466.881 673.059

Ref. N Belastingen

omzetbelasting 0 11.963

loonheffing 44.810 41.689

saldo ultimo boekjaar 44.810 53.652

NIEt UIt DE bALANS bLIJKENDE 
vERpLICHtINgEN
er zijn 12 leaseovereenkomsten voor personenauto’s 

afgesloten, met een jaarcontractwaarde van € 133.104 

excl. BTw. de gemiddelde looptijd is nog 4 jaar

voor het bondsbureau is een huurovereenkomst afge-

sloten met een jaarwaarde van € 59.516. dit contract 

loopt tot en met 22 november 2017.

voor de talentengroep is een woning gehuurd in dor-

werth. deze overeenkomst eindigt op 31 augustus 2012.

de jaarwaarde bedraagt € 14.400.
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vI tOELICHtINg Op DE WINSt- 
EN vERLIESREKENINg 2011

2011 2010

Ref. O Specificatie subsidies

vWs

opleidingen/kader 34.500 20.000

Talentontwikkeling 274.910 342.410

organisatie evenementen 331.802 302.295

ecotaks 16.400 14.825

657.612 679.530

noc*nsf

algemeen functioneren bonden 93.008 110.906

verhoging bestedingsplan 218.693 213.206

opleidingen 14.250 13.900

uitdagend sportaanbod gehan-

dicapten
20.750 12.196

gezond aan de top 118.200 94.323

Coaches aan de top en sTd 344.700 324.697

sportfonds leo van der Kar 13.500 4.117

Talentontwikkeling 52.176 0

Top training-en wedstrijdpro-

gramma
462.472 425.129

ambition 721.234 570.637

deelname topevenementen 189.599 230.274

2.248.582 1.999.385

Provincie en gemeente

nationale baandagen 9.330 0

9.330 0

Fonds gehandicaptensport  

nederland
47.500 25.793

47.500  25.793 

afwikkeling subsidie oude jaren 111.414

totaal 3.074.438 2.704.708

de subsidies van vws betreffen voor € 391.802 project-

subsidies met een incidenteel karakter (2010: € 402.295)

de subsidies van noC*nsF betreffen voor € 20.750 pro-

jectsubsidies met een incidenteel karakter (2010: € 12.196)

in de subsidies van noC*nsF zijn ook de ambition subsi-

dies begrepen welke direct gerelateerd zijn aan de

voorbereiding op de olympische spelen 2012. 

 

de overige subsidies hebben een structureel karakter.

op alle subsidies zijn de algemene subsidievoorwaarden 

van vws respectievelijk het noC*nsF van toepassing.  

deze voorwaarden betreffen veelal de mate waarin kosten 

van onderliggende evenementen voor subsidie in 

aanmerking komen en de wijze waarop hierover verant-

woording dient te worden afgelegd.  

de stand van zaken ten aanzien van de subsidieafrekening 

kan ultimo 2011 als volgt worden samengevat:

 2011 2010 2009 2008

vws onderhanden ingediend ingediend vastgesteld

noC*nsF onderhanden ingediend ingediend vastgesteld

overig  onderhanden ingediend ingediend vastgesteld

2011 2010

Ref. P Specificatie ledencontributie en wedstrijdlicenties

Basiscontributie

licentiehouders 638.237 1.129.298

Contributie directe basisleden 69.503 44.507

Contributie basisleden verenigin-

gen
114.730 0

Contributie verenigingen 101.750 41.820

Cointributie stichtingen 70.000 41.250

sponsorteams 108.650 122.101

1.102.870 1.378.976

wedstrijden

wedstrijdlicenties 236.829 321.027

rekeningrijden 189.317 0

overige contributie wedstrijden 53.900 87.283

480.046 408.310

overige contributies

organisatie fee 62.807 69.304

overige 26.894 4.795

89.701 74.099

totaal 1.672.617 1.861.385

Ref. Q Specificatie personeelskosten 

salarissen 1.291.725 1.141.959

sociale lasten 186.633 165.919

Pensioenlasten 142.783 126.372

overige kosten 296.292 240.067

totaal 1.917.433 1.674.317
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het gemiddeld aantal werknemers in 2011 bedroeg 29,47 

fte’s (2010: 26,29 fte’s).

evenals voorgaande jaren heeft het hoofdbestuur van de 

Knwu over 2011 geen bezoldiging ontvangen. 

de vergoeding voor het hoofdbestuur omvat een reiskos-

tenvergoeding van € 0,23 per kilometer. 

ultimo 2011 waren geen leningen, voorschotten of garan-

ties verstrekt aan het hoofdbestuur (2010: nihil). 

Ref. R Kosten topsport

reiskosten 771.820 693.019

verblijfskosten 804.362 730.469

dagvergoedingen begeleiders 295.310 309.858

Kleding, materiaal e.d. 369.997 488.166

overige kosten 246.038 305.560

totaal 2.487.527 2.527.072

Ref. S Overige bedrijfskosten

huisvesting 175.618 179.400

Kantoorkosten 231.287 201.449

verzekeringen 194.152 195.222

wielerlandMagazine 195.911 187.511

Bijdrage organisaties 405.547 348.725

overige kosten 580.258 626.146

totaal 1.782.773 1.738.453

in de overige kosten is een bedrag opgenomen van 

€ 16.046 voor de bijdrage aan verenigingen m.b.t. de 

ecotaks (2010: € 14.285)
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ACCOUNtANtSvERKLARINg
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vERANtWOORDINg bEgROtINg 2011

werkelijk 2011 Begroot 2011 werkelijk 2010

bAtEN
subsidie 2.953.694 2.602.500 2.704.708

sponsoring 1.320.224 1.243.500 1.302.427

Contributie 1.708.706 1.875.000 1.861.385

Financieel 15.284 60.000 48.982

totaal baten 5.997.908 5.781.000 5.917.502

LAStEN
uniebureau 1.459.364 1.503.000 1.343.548

Bondsorganisatie 176.655 189.500 185.858

Marketing & Communicatie 376.266 383.500 350.627

Breedtesport 268.297 223.500 238.511

wedstrijdsport 421.544 420.000 372.930

Topsport 3.209.243 3.140.000 3.198.001

Bijzondere projecten 331.802 0 302.295

subtotaal 6.243.171 5.859.500 5.991.770

waarvan aanwending bestemmingsreserve

huisvesting -13.415 -13.415 -13.415

evenementen -66.004 -65.000 -55.000

totaal lasten 6.163.752 5.781.085 5.923.355

diverse baten en lasten

vrijval uit oude boekjaren 1) 102.344 0 25.630

omzetbelasting oude jaren 0 0 0

102.344 0 25.630

BegroTingsresulTaaT -63.500 -85 19.777

vrijval voorziening 100.000 0 0

Koersresultaat beleggingen -28.390 0 54.117

subtotaal 8.110 -85 73.894

waarvan toevoeging bestemmingsreserve

evenementen 0 0 0

sportieve fietser 100.000

Premies wereldkampioenen 11.500 0 13.000

mutatie algemene reserve -103.390 -85 60.894

1) de diverse baten betreffen oa afwikkeling van subsidies uit voorgaande jaren en vrijval van “oude” balansposten. dit was 

bijvoorbeeld een post uit 2009 voor ledenwerving (Cauberg), welke nu nieuw leven is ingeblazen met het project spor-

tieve fietser.
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SpECIFICAtIE FINANCIëLE vERANtWOORDINg bEgROtINg 2011

werkelijk 2011 Begroot 2011 werkelijk 2010

bAtEN
Subsidie

vws 657.612 421.000 679.530

noC*nsF 2.248.582 2.134.000 1.999.385

overige 47.500 47.500 25.793

totaal subsidie 2.953.694 2.602.500 2.704.708

Sponsoring

hoofdsponsor 642.007 635.000 650.598

Partners 207.809 132.500 169.611

Bartering 206.292 222.500 224.269

overige 264.116 253.500 257.949

totaal sponsoring 1.320.224 1.243.500 1.302.427

Contributie

aansluitingen 286.411 287.500 83.070

leden en licenties 707.402 740.000 1.173.805

erkenningsgelden 108.650 103.500 122.101

wedstrijdgelden 239.878 309.000 356.974

rekening rijden 189.666 320.000 0

verhuur apparatuur 53.900 45.000 51.336

organisatiefee 95.807 69.000 69.304

diverse 26.992 1.000 4.795

totaal contributie 1.708.706 1.875.000 1.861.385

Overige baten

interest 15.284 60.000 48.982

totaal overige baten 15.284 60.000 48.982

totAAl BAten 5.997.908 5.781.000 5.917.502
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werkelijk 2011 Begroot 2011 werkelijk 2010

LAStEN
uniebureau

huisvesting 193.131 200.000 198.912

Personeel 1.067.024 1.093.000 962.758

organisatie 199.209 210.000 181.878

totaal uniebureau 1.459.364 1.503.000 1.343.548

Bondsorganisatie

hoofdbestuur 15.418 20.000 14.180

Commissies 40.569 30.000 28.470

districten en afdelingen 109.707 108.500 112.530

Projecten 5.198 21.000 13.355

diversen 5.763 10.000 17.323

totaal bondsorganisatie 176.655 189.500 185.858

Marketing & communicatie

algemene kosten marketing 11.155 6.000 0

uitvoeringskosten contracten 16.599 18.000 6.915

huldiging kampioenen 15.932 25.000 24.179

wielerlandMagazine 200.154 192.000 186.807

Communicatie algemeen 21.826 20.000 20.467

sportieve fietser 29.438 0 0

Premies rabobank 13.500 25.000 12.000

diverse projecten 24.577 50.000 50.110

relatiebeheer 43.085 47.500 50.149

totaal marketing & communicatie 376.266 383.500 350.627

Breedtesport

oriënteren en werven 36.485 35.000 37.367

stimuleren (regionaal) 296 3.500 1.036

stimuleren (nationaal) 3.393 7.500 153

opleiding kader 28.174 23.500 35.424

Masterplan arbitrage 33.442 29.000 11.632

verenigingsondersteuning 64.285 55.000 33.750

jury 39.492 25.000 95.457

aangepast sporten 25.068 25.000 7.444

ecotax, sena, videma etc. 37.662 20.000 16.248

totaal breedtesport 268.297 223.500 238.511
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werkelijk 2011 Begroot 2011 werkelijk 2010

Wedstrijdsport

nationale kampioenschappen 27.545 40.000 28.911

wedstrijden en competities 54.091 65.000 34.235

verzekeringen 190.351 195.000 190.933

radio/video-apparatuur 81.815 50.000 55.628

dopingbestrijding 63.742 65.000 59.723

Medische zaken 4.000 5.000 3.500

totaal wedstrijdsport 421.544 420.000 372.930

Topsport

Kampioenschappen (eK en wK) 465.487 485.000 685.293

Personeelskosten kader 819.996 782.000 721.191

Trainingen en wedstrijden (all-inn) 1.923.760 1.873.000 1.791.517

totaal topsport 3.209.243 3.140.000 3.198.001

Bijzondere projecten

Topevenementen in nederland 331.802 0 302.295

totaal bijzondere projecten 331.802 0 302.295

totAAl lAsten 6.243.171 5.859.500 5.991.770


