SAMEN VOORUIT
MAKKELIJKER MEEDOEN
1 juni 2017 - v1.0

SAMEN VOORUIT
Al enige tijd werken we met elkaar aan vernieuwingen in de wielersport. Het visiedocument

Kansen, van hier tot Tokio geeft hier uitvoering aan. Het makkelijk maken om mee te doen aan
de wielersport is een belangrijk uitgangspunt.
Met de maatregelen in dit document brengen we dit gefaseerd in de praktijk. Deze voorstellen
zijn tot stand gekomen op basis van de ingebrachte input (inspraaksessies, telefonisch en mail)
vanuit het hele land. De KNWU dankt hiervoor alvast alle betrokkenen.

VERVOLGSTAPPEN
We nodigen, mede namens de districten en afdelingen, iedereen uit om deel te nemen aan een van

de regiosessies in Eindhoven, Kampen of Utrecht.
Kun je niet bij een regiosessie aanwezig zijn maar wel je input leveren? Doe dit dan via
wielersport2020@knwu.nl maar zorg er ook voor dat je district of afdeling hiervan op de hoogte is.
Zij vertegenwoordigen jouw vereniging tijdens de besluitvorming.
Besluitvorming vindt plaats op donderdag 29 juni tijdens het landelijke overleg.

KANSKAARTEN

1. Makkelijk meedoen voor niet-leden
VOOR WIE IS HET?

Fanatieke wielrenner,
die graag eens een
funklassewedstrijd of
trainingskoers probeert.
Om te ervaren of hij/zij het leuk vindt en

WAT GAAN WE DOEN?

Invoer
daglidmaatschap
Maakt verzekerd deelnemen op 1 event
mogelijk.

het niveau aankan. Hij/zij wil geen

Geldt voor dezelfde wedstrijden en

verplichtingen.

activiteiten waar nu ook met het
basis(jaar)-lidmaatschap kan worden
deelgenomen.

WAT LEVERT HET OP?

 Makkelijk meedoen, zonder
verplichtingen
 Verlichting van rompslomp voor
organisator en vereniging
 Laagdrempelige verzekering voor
renner

WAAR WERKT DIT AL?
• District Noord
• Triathlonbond

Volledig digitale pas, wordt vooraf of ter
plekke online afgesloten.

WANNEER INVOEREN?
2018

2. Makkelijk instromen bij sportklasse en amateurs
VOOR WIE IS HET?

Fanatieke wielrenner,
die graag eens een sportklasse
(m) of amateur (v) wedstrijd
probeert.
Om te ervaren of hij/zij het niveau
aankan. Hij/zij wil niet direct veel
kosten maken.

WAT GAAN WE DOEN?

Invoer daglicentie
Maakt deelnemen aan specifieke

WAT LEVERT HET OP?

 Makkelijk meedoen, zonder hoge
instapkosten
 Snellere route om een wedstrijd te
proberen

wedstrijden mogelijk.
Geldt voor amateur (v) en sportklasse (m)

wedstrijden en activiteiten waar nu ook
met deze licentie kan worden
deelgenomen.
Bij het rijden van meer dan twee

wedstrijden is de aanschaf van een
jaarlicentie voordeliger.

WAAR WERKT DIT AL?
• Schaatsbond
• Triathlonbond
WANNEER INVOEREN?
2019

3. Minder verplichtingen, meer eigen keuzes
VOOR WIE IS HET?

Fanatieke wielrenner,
die zonder veel drempels aan
wedstrijden wil deelnemen
Om te ervaren of hij/zij het niveau
aankan. Hij/zij wil geen verplichtingen.

WAT GAAN WE DOEN?

Afschaffen verplichte
medische keuring

WAT LEVERT HET OP?

 Makkelijk meedoen, zonder hoge
instapkosten
 Minder verplichtingen

Medische screening bij het aanvragen van
een licentie blijft.
Sporters worden geadviseerd een
sportmedische keuring te doen.

WAAR WERKT DIT AL?
• Alle andere sportbonden

WANNEER INVOEREN?
2018

4. Toegankelijke wedstrijdsport
VOOR WIE IS HET?

WAT GAAN WE DOEN?

Fanatieke wielrenner,

Licentie zonder
verenigingslidmaatschap

die zonder veel drempels aan
wedstrijden wil deelnemen
Hij/zij heeft geen vereniging in zijn

Geldt voor amateur - en

direct omgeving of de vereniging in de

sportklassewedstrijden en BMX Freestyle

buurt biedt hem geen passend aanbod.

Park.

WAT LEVERT HET OP?

 Makkelijk meedoen, zonder veel
drempels
 Makkelijker integreren van nieuwe
disciplines, zoals BMX Freestyle Park

WAAR WERKT DIT AL?
• Triathlonbond

De prijs hiervan is hoger dan een licentie
via de vereniging om aanschaf via een

WANNEER INVOEREN?

vereniging te blijven stimuleren.

2018: Amateurs, Sportklasse en BMX
Freestyle Park
2019: Uitbreiden naar andere
categorieën
2020: Invoering alle categorieën

5. Wedstrijdaanbod voor alle competitieve fietsers
* Deze kanskaart betreft enkel de discipline wegwielrennen.

VOOR WIE IS HET?

Fanatieke wielrenner,
die op zijn/haar eigen niveau

WAT GAAN WE DOEN?

Promotieregeling

aan wedstrijden wil deelnemen
Geldt voor de categorie amateurs, sport- en
funklasse wedstrijden.
Hij/zij rijdt nu gemakkelijk met de
eersten mee of kan überhaupt niet
meekomen.

WAT LEVERT HET OP?

 Een passender niveau van de laagste
categorieën wedstrijden waardoor
renners gaan en blijven deelnemen
 Meer passend competitieaanbod voor
renners die niet 5x in de week willen
trainen

Ook bij interclubwedstrijden wordt
niveaudifferentiatie gestimuleerd, daar waar
dat nog niet het geval is.

WAAR WERKT DIT AL?
• Schaatsbond
• Atletiekunie
• KNVB
WANNEER INVOEREN?
2018/2019

6. Eigen wedstrijden voor Sportklasse en Amateurs
* Deze kanskaart betreft enkel de discipline wegwielrennen.

VOOR WIE IS HET?

Sportklasse (M) en amateurs
(V) licentiehouders, die nu te
vaak in gecombineerde
wedstrijden met amateurs (M)

WAT GAAN WE DOEN?

Terugdringen van
combinatiewedstrijden

WAT LEVERT HET OP?

 Voldoende separaat wedstrijdaanbod
voor sportklasse (M) en amateurs (V)

en elite (V) rijden
Om binnen districten meer separate
wedstrijden voor sportklasse (M) en
amateurs (V) te organiseren.

WAAR WERKT DIT AL?
• Pilot vrouwenwedstrijden
• Pilot Veluwecompetitie
WANNEER INVOEREN?
Gefaseerd 2018 en 2019

7. Zelf regelen van buitenlandtoestemming
VOOR WIE IS HET?

Licentiehouders, die aan een
wedstrijd in het buitenland
willen deelnemen

WAT GAAN WE DOEN?

Automatiseren
aanvraagproces
buitenlandtoestemming
Het toestemmingsformulier wordt als

WAT LEVERT HET OP?

 Snellere procedure voor de renner
 Minder (hand)werk door de consul

WAAR WERKT DIT AL?

download - tegen een kleine financiële
vergoeding - beschikbaar gesteld.
Het geautomatiseerde proces checkt de
wedstrijdkalender van het district conform de

WANNEER INVOEREN?

werkwijze van de consuls.

2018

8. Minder vaak betalen
VOOR WIE IS HET?

Licentiehouders, die
deelnemen aan KNWU
wedstrijden

WAT GAAN WE DOEN?

Afschaffen
rekeningrijden
Dit wordt verrekend met het verhogen van

WAT LEVERT HET OP?
 Geen bestraffend gevoel van nog een
keer betalen per wedstrijd
 Geen vervelend gevoel van achteraf
betalen voor een wedstrijd die al lang
verreden is
 Het makkelijker integreren van nieuwe
wedstrijdvormen bij de KNWU

de licentieprijzen.
Jeugdcategorieën worden hierin ontzien.

WAAR WERKT DIT AL?

Het komt neer op een stijging van circa

• Schaatsbond

€25,- per licentie

• Triathlonbond
WANNEER INVOEREN?
2018

9. Inzicht in je voordelen
VOOR WIE IS HET?

Sporters

WAT GAAN WE DOEN?

Waarde van het
lidmaatschap
inzichtelijk maken

WAT LEVERT HET OP?
 Transparantie over wat je krijgt voor
wat je betaalt
 Overzicht van producten en diensten
die de KNWU te bieden heeft

Duidelijk maken wat de waarde is van het
lidmaatschap.
Dit facultatief kunnen uitbreiden met

WAAR WERKT DIT AL?
• British Cycling

aanvullende producten en diensten
WANNEER INVOEREN?
2018

10. Aansluiten via een vereniging is aantrekkelijker
VOOR WIE IS HET?

Basisleden en verenigingen

WAT GAAN WE DOEN?

Verschillende tarieven
voor het
basislidmaatschap

WAT LEVERT HET OP?
 Stimuleert sporters om zich aan te
sluiten bij een vereniging

Het prijstarief voor het basislidmaatschap is
goedkoper via een vereniging door het directe

WAAR WERKT DIT AL?

basislidmaatschap bij de KNWU in prijs te
verhogen.

WANNEER INVOEREN?
2018

11. Productaanbod op basis van behoefte
VOOR WIE IS HET?

Verenigingen en organisatoren

WAT GAAN WE DOEN?

Gedifferentieerde
lidmaatschapspakketten

WAT LEVERT HET OP?
 Meer keuze en dienstverlening op
maat
 Transparantie over wat je krijgt voor
wat je betaalt
 Overzicht van producten en diensten
die de KNWU te bieden heeft

Duidelijk maken wat de waarde is van het

lidmaatschap. Dit facultatief kunnen
uitbreiden met aanvullende producten en
diensten.

WAAR WERKT DIT AL?
• British Cycling

Het differentiëren van
lidmaatschapspakketten met als uitganspunt
meer organiseren wordt beloond.

WANNEER INVOEREN?
Gefaseerd 2018 en 2019

12. Meer vrijheid in organiseren
VOOR WIE IS HET?

Organisatoren van wedstrijden

WAT GAAN WE DOEN?

Geen voorschriften
inschrijfgelden

WAT LEVERT HET OP?
 De organisator kan zelf het
inschrijfgeld bepalen
 Eenduidigheid in regelgeving tussen
de disciplines
 Verminderde regeldruk op
organisatoren

Maximale inschrijfgelden worden

afgeschaft.
De bestaande schema’s worden
geadviseerde richtlijnen.

WAAR WERKT DIT AL?
• Triathlonbond
• KNHS
WANNEER INVOEREN?
2018

13. Goedkoper organiseren
VOOR WIE IS HET?

Organisatoren van wedstrijden

WAT GAAN WE DOEN?

Geen voorschriften
prijzenschema’s

WAT LEVERT HET OP?
 Vermindering organisatiekosten
KNWU wedstrijden
 Eenduidigheid in regelgeving tussen
de disciplines
 Verminderde regeldruk op
organisatoren

Verplichte prijzenschema’s worden

afgeschaft.
De bestaande schema’s worden
geadviseerde richtlijnen.

WAAR WERKT DIT AL?
• Triathlonbond
• KNHS
WANNEER INVOEREN?
2018

14. Flexibeler organiseren
VOOR WIE IS HET?

Organisatoren van wedstrijden

WAT GAAN WE DOEN?

Minder juryleden

WAT LEVERT HET OP?
 Vermindering organisatiekosten
KNWU wedstrijden
 Eenduidigheid in regelgeving tussen
de disciplines

Transponders worden leidend in de
uitslagverwerking bij wedstrijden.

 Verminderde regeldruk op
organisatoren

Het minimum aantal juryleden wordt
gedifferentieerd per wedstrijdniveau.

WAAR WERKT DIT AL?

Overige werkzaamheden worden door de

• Clubwedstrijden

organisator ingevuld of extra bij de KNWU

• BMX

ingekocht.

WANNEER INVOEREN?
2019

15. Makkelijker aanmelden van wedstrijden
VOOR WIE IS HET?

Organisatoren van wedstrijden

WAT GAAN WE DOEN?

Wedstrijdaanmeldformulier
optimaliseren

WAT LEVERT HET OP?
 Sneller en slimmer invoeren van
wedstrijdgegevens
 Gegevens maar 1 keer hoeven in te
voeren

Het slimmer en functioneler inrichten van het

wedstrijdaanmeldformulier.
Inrichten van een kopieerfunctie in het
formulier.

WAAR WERKT DIT AL?
• KNHS

Waar mogelijk wordt ook de volledige
procedure van aanmelden tot plaatsing op de
kalender vereenvoudigd.

WANNEER INVOEREN?
Voor wedstrijdkalender 2019

REAGEREN?
1. Kom langs bij een regiosessie
1.

14 juni (19:00u) in Eindhoven

SX Eindhoven, Torenallee 3

2.

19 juni (19:00u) in Kampen

KWC Kampen, Schansdijk 3

3.

20 juni (19:00u) in Utrecht

Nedereindseberg, Nedereindseweg 501W

Aanmelden kan hier

2. Stuur een mail naar wielersport2020@knwu.nl

WIJ HOREN
GRAAG VAN U!

CHECKLIST
Handig voor eigen gebruik. Met welke voorstellen ben ik het eens of oneens, en waar sta ik neutraal tegenover.
WAT WILLEN WE BEREIKEN

WAT GAAN WE DOEN?

1

Makkelijk meedoen voor niet-leden

Invoeren daglidmaatschap

2

Makkelijk instromen bij Sportklasse en Amateurs

Invoeren daglicentie

3

Minder verplichtingen, meer eigen keuzes

Afschaffen verplichte medische keuring

4

Toegankelijke wedstrijdsport

Licentie zonder verenigingslidmaatschap

5

Wedstrijdaanbod voor alle competitieve fietsers

Promotieregeling invoeren

6

Eigen wedstrijden voor Sportklasse en Amateurs

Terugdringen van combinatiewedstrijden

7

Zelf regelen van buitenlandtoestemming

Automatiseren aanvraagproces buitenlandtoestemming

8

Minder vaak betalen

Afschaffen van rekeningrijden

9

Inzicht in je voordelen

Waarde van het lidmaatschap inzichtelijk maken

10

Aansluiten via een vereniging is aantrekkelijker

Verschillende tarieven voor het basislidmaatschap

11

Productaanbod op basis van behoefte

Gedifferentieerde lidmaatschapspakketten

12

Meer vrijheid in organiseren

Geen voorschriften inschrijfgelden

13

Goedkoper organiseren

Geen voorschriften prijzenschema’s

14

Flexibeler organiseren

Aantal juryleden differentiëren per wedstrijdniveau

15

Makkelijker aanmelden voor wedstrijden

Wedstrijd-aanmeldformulier optimaliseren

