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Bekijk de webversie

NIEUW
Demarrage is een medium om meer mensen te laten weten wat KNWU Noord doet en kan
doen voor uw vereniging of stichting.

Beste bestuurders,
De corona pandemie speelt ons behoorlijk parten en dat is
nog eufemistisch uitgedrukt. Als je dagelijks het aantal
sterfgevallen in Nederland hoort en die over de hele wereld in
ogenschouw neemt.
Zelfs patiënten die levend van de IC’s komen hebben een
lange weg van revalidatie voor de boeg kortom zo lang we
maar niet getroffen worden door dit virus dan zijn we al bevoorrecht.
Zo bezien hebben we eigenlijk geen reden tot klagen maar het neemt niet weg, dat wij in ons
enthousiasme voor de wielersport behoorlijk worden getemperd. Langzaam maar zeker komt er
mondjesmaat weer iets meer armslag of beter gezegd beenslag voor onze jeugd en ook voor
onze jongeren tot 18 jaar onze cat. junioren. Denken aan wedstrijden voor 1 september kunnen
we nochtans vergeten daarvoor krijgen we geen toestemming bij de gemeentes. Onze focus ligt
dan ook op de periode daarna.
Echter de financiële gevolgen, die deze pandemie teweeg brengt kent ook nu al zijn weerga
niet. Niet alleen bedrijven maar ook instanties waaronder de KNWU komen in de problemen.
Ook als iedereen aan zijn haar betalingsverplichting blijft voldoen dan nog moet er bezuinigd
worden. Ons als district is in dat kader verzocht om genoegen te willen nemen met 25 % van de
reguliere toelage van € 10.000,-- en daar hebben we mee ingestemd. Eén en ander betekend
wel dat we op onze reserves gaan interen maar in tijden van nood!
Graag hadden we ook jullie verenigingen en stichtingen dit jaar volledig gevrijwaard van het
betalen van de op de ALV besloten afdracht van € 100,00 aan ons district maar daarvan hebben
we af gezien. Achter de schermen wordt er zoals al opgemerkt gewerkt om voorbereid te zijn op
meer vrijheden, die hopelijk vanaf 1 september weer komen voor de organisatie van
wedstrijden. Zo dicht mogelijk bij huis van de renners willen we organisaties ondersteunen
vanuit onze bescheiden financiële middelen om met name in ICW verband evenementen
gerealiseerd te krijgen.
Wel hebben we gemeend om de 75 % reductie op onze toelage ook toe te moeten passen op
de afdracht aan ons district. Voor dit jaar betekend het, dat we i.p.v. € 100,00 maar € 25,00 door
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de KNWU centraal voor ons in rekening laten brengen. Ook jullie zitten in een vervelende
situatie en gedeelde smart is nog altijd halve smart nietwaar.
In het vertrouwen dat we op deze wijze en onze ondersteuning kunnen blijven geven als ook
oog hebben voor jullie omstandigheden verblijf ik namens het Algemeen bestuur ons STDC’s ,
onze Consuls en onze adviseurs.
Blijf gezond en hopelijk mag ik een aantal van jullie op de ALV, die we op 11 juni 2020 in
Veendam, sportpark de Langeleegte in een 1,5 meter setting gaan houden in levende lijve
weer ontmoeten, dit ter voorbereiding op het congres wat 25 juni 2020 in Papendal wordt
georganiseerd.
Ook wij hebben te maken met de corona regels zoals het nu lijkt mogen we vergaderen mits we
aan een aantal regels voldoen wellicht ten overvloede maar.......
- Maximaal 30 personen dat houdt in dat we gaan werken met aanmelding
- 1,5 meter afstand van elkaar
- Degene die hoest of verkouden is, niet komen!!
- Deze regels kunnen nog veranderen o.i.d. dan stellen we jullie natuurlijk op de hoogte.

Belangrijke documenten voor de
voorjaarsvergadering KNWU Noord van 11 juni 2020
Agenda
Notulen najaarsvergadering 2019 KNWU Noord
Activiteiten jaarplan 2020
Kosten activiteiten jaarplan 2020
Meerjarig beleidsplan 2020-2024
De stukken voor het landelijke KNWU congres op 25 juni 2020 kun je hier vinden
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Bestuur KNWU Noord bestaat uit:
Voorzitter Rikus Bartol
Secretaris Niels Holthof
Penningmeester Jan Eppo Nieborg
Portefeuille Off-Road: Paul Boer
Portefeuille Jeugd: Rudi Nagengast
Portefeuille Weg en Baan: Niels Holthof
Portefeuille KNWU-NTFU: Eerde de Vries
Algemeen lid: Tom Akkerman
Nel Hadderingh (Consul)
Jan Nijmeijer (Consul)
Jan Dupon (STDC)
Luit Ottema (ass. STDC)
Herman Strijbosch (adviseur)

Website KNWU Noord

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u n.holthof@knwunoord.nl toe aan uw adresboek.
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