Agenda najaarsvergadering district KNWU Noord, d.d. 23 november 2017
Locatie: Onder de Linden, Brink 27 Roden (050 – 5019021)
Aanvang: 19.30 uur
1. 19.30 uur: Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Goedkeuring van het verslag van de districtsvergadering d.d. 9 april 2017

(bijlage 1a/1b)

4. Mededelingen en ingekomen stukken, o.a.:
- voorstel wijziging jaarlijkse besluiten ID cycling
- Verzoek alle Nederlandse Kampioenen te laten rijden in NK trui
- Landelijk een uniforme kilometer vergoeding
5. Terugkoppeling landelijk voorzittersoverleg d.d. 12 oktober 2017
6. Voorbereiding najaarscongres d.d. 28 november 2017
De stukken staan op de KNWU site:
https://www.knwu.nl/storage/2017/05/133e-KNWU-Congres-Najaar-2017.pdf
7. Meerjarig beleidsplan KNWU Noord 2016-2020
- Actualisatie beleidsplan 2016- 2020
- Actieplan 2018
- MTB/Veldrijden/Jeugd
- Weg
- Baan
- BMX
- aanvraag subsidie 2018
- verslag overleg verenigingen e.a., dd. 10 oktober 2017
8. Financiën
a. Verantwoording subsidie actieplan 2017
b. Stand van zaken per 1 oktober 2017
c. Besluit hogere km. vergoeding € 0,25 per km. m.i.v. 1-1-2018
d. Vaststellen verenigingsbijdrage 2018.
Het districtsbestuur stelt voor dit te handhaven op € 110,00
e. Begroting 2018
f. Sponsoring

(bijlage 2)
(bijlage 3a/3b)

(Bijlage 4)
(bijlage 5)

(bijlage 6)
(bijlage 7)

9. Nieuws consul
- kalender 2018
- overige zaken
10. PAUZE
11. Veiligheid in en van de koers
( Anton Schuch en Marco van der Gracht)
12. Verzekering: Wat te doen bij schade? (Rob de Lelij)
Een overzicht van alle verzekeringen van de KNWU op https://www.knwu.nl/thema/verzekeringen
13. Nieuws STDC
- terugblik ICW zomer
- baanactiviteiten
- ICW winter: veldrit- en MTB competitie.
- overige zaken
14. Bestuursverkiezing
- Door het overlijden van Koos de Vent is de vacature van penningmeester ontstaan. Het bestuur heeft
daar tussentijds in voorzien met het aantrekken van mevrouw Jessica Knopper. Het bestuur stelt voor haar
als penningmeester te benoemen.
- Jacob Strijbosch (portefeuille baan, tevens plv. STDC) is roostermatig aftredend. Hij stelt zich
herkiesbaar.
(Tegen)kandidaten kunnen zich voor beide functies tot uiterlijk 12 november schriftelijk/per mail
aanmelden bij de secretaris Bernard Pijper.

15. Rondvraag

