Stichting Eenwieleren Nederland

JAARVERSLAG 2020

Stichting Eenwieleren Nederland
Van den Boschlaan 71
6717 ZD EDE
https://stichtingeenwieleren.nl/
info@stichtingeenwieleren.nl
KvK 65631234
RSIN 856194980

INHOUD
1. Voorwoord van de voorzitter
2. Verslag van het bestuur
2.1 Bestuurszaken
2.1.1 Samenstelling van het bestuur
2.1.2 Huishoudelijk reglement
2.2 Georganiseerde evenementen
2.2.1 Nederlands Kampioenschap Eenwieleren
2.2.2 Trainingsmiddag
2.2.3 Eenwielerfestival
2.2.4 Corona-challenge
2.2.5 Zomer Eenwieler Challenge
2.2.6 Diplomabrigade
2.3 Overig
2.3.1 Eenwielernieuws
2.3.2 Recordcommissie
2.3.3 Subsidieregeling
3. Toekomst
4. Jaarrekening

1. Voorwoord van de voorzitter
Het jaar 2020 was ook voor Stichting Eenwieleren Nederland getekend door
de corona-pandemie. Was onze organisatie aan het begin van het jaar nog
druk bezig met de voorbereidingen voor het NK Eenwieleren dat gepland
stond voor mei, zo bleek toch vrij snel dat de samenkomst van rond honderd
sporters en minstens zo veel toeschouwers niet mogelijk zou zijn. Het besluit
om het grootste van alle Nederlandse eenwielerevenementen af te gelasten
was verre van makkelijk voor ons als organisatie, want het NKE was altijd al
een hoogtepunt van ons eenwielerjaar, met veel competities en ook veel
gezelligheid. Voor veel deelnemers was dit een grote teleurstelling, en toch
waren we blij dat iedereen wel begrip voor deze situatie had. In plaats van het
NKE hebben we een online eenwielerwedstrijd georganiseerd. Met z’n allen
samen een estafette van Amsterdam naar Brussel rijden, iedereen in zijn
eentje en op zijn eigen tijd. Dit werd een groot succes. Tien mannen legden
de afstand binnen een dag af, en bij de dames hadden acht vrouwen samen
tien dagen nodig. Als vervolg daarop, en omdat ook het
Wereldkampioenschap Eenwieleren moest worden uitgesteld, organiseerden
we in samenwerking met vier enthousiaste eenwieleraars tijdens de
zomervakantie de Zomer Eenwieler Challenge 2020. Vier weken lang
mochten de eenwieleraars elke week drie verschillende competities doen, de
uitslagen hiervan werden via facebook met alle andere deelnemers gedeeld.
De wedstrijden hielden van alles in, van sprints oefenen of eenwielers in
elkaar zetten, tot een eenwielerdansje filmen of een leuk eenwielershirt
ontwerpen. Het laatste werd aan de winnaars van elke week als prijs
uitgedeeld. De opzet werd wel gewaardeerd, maar helaas bleek de
vakantieperiode geen goede tijd te zijn, en ook facebook was niet het ideale
platform om een evenement als de Zomer Eenwieler Challenge te
organiseren. Desalniettemin namen 26 eenwieleraars deel, en vooral de
estafette - ditmaal van Brussel naar Grenoble en terug naar Amsterdam - was
weer populair.
Ik spreek uit naam van Stichting Eenwieleren Nederland als ik zeg dat we er
wel heel erg naar uitkijken om weer samen te kunnen komen, en van deze
fantastische sport en elkaars gezelschap te genieten. Ik wens iedereen
gezondheid en sterkte in deze moeilijke periode, en ik hoop iedereen in 2021
al gauw weer te zien.
Rebecca Halbach,
Voorzitter Stichting Eenwieleren Nederland

2. Verslag van het bestuur
2.1 Bestuurszaken
2.1.1 Samenstelling van het bestuur
De samenstelling van het bestuur is in de loop van het verslagjaar enkele
malen gewijzigd.
Het bestuur bestond van 1 januari tot 20 juli uit drie personen, te weten:
Voorzitter: Rebecca Halbach
Secretaris: Klaas Bil
Penningmeester: Sander Glazenburg
Sander gaf in de loop van het jaar aan zijn functie te willen neerleggen, omdat
hij wegens zijn jonge gezin en drukke baan te weinig tijd had om zijn rol als
bestuurslid voldoende in te vullen.
Gelukkig vonden we Robert-Frank Hofland bereid om in het bestuur plaats te
nemen. Hij werd op 20 juli benoemd tot bestuurslid in de plaats van Sander,
hoewel laatstgenoemde nog enige maanden aanbleef om zijn werk af te
ronden. De benoemingstermijn van Robert-Frank loopt conform het
huishoudelijk reglement af tegelijk met die van de overige bestuursleden,
namelijk op een nader te bepalen datum in 2022. Het bestuur bestond vanaf
20 juli dus tijdelijk uit vier personen.
In september waren alle verantwoordelijkheden van Sander afgerond dan wel
overgedragen. Op zijn verzoek werd hij op 21 september uit zijn functie als
bestuurslid ontheven, en werd hem door het bestuur volledige decharge
verleend. Deze decharge is schriftelijk aan hem overgebracht, onder grote
dankzegging voor zijn inzet voor de Stichting en voor het eenwieleren.
Vanaf 21 september tot het eind van het verslagjaar bestond het bestuur
zodoende weer uit drie personen, en wel:
Voorzitter: Rebecca Halbach
Secretaris: Klaas Bil
Penningmeester: Robert-Frank Hofland
2.1.2 Huishoudelijk reglement
Op 18 mei trad een licht gewijzigd huishoudelijk reglement in werking. De
belangrijkste wijzigingen zijn:
• Tussentijdse benoemingen van bestuursleden kunnen behalve om in
een vacature te voorzien, ook additionele bestuursleden betreffen;
• Er is een vergoeding vastgesteld voor het ter beschikking stellen aan
geïnteresseerde derden van afschriften van de akte van oprichting
(met daarin opgenomen de statuten), en/of het huishoudelijk
reglement.

2.2 Georganiseerde evenementen
Bijna het gehele verslagjaar was de wereld in de greep van de SARS-CoV-2
pandemie, in de volksmond “corona" genoemd. Door de
overheidsmaatregelen om het aantal besmettingen te verminderen, waren
allerlei activiteiten niet of maar zeer beperkt mogelijk. Ook de activiteiten van
de Stichting hadden hiermee te maken.
2.2.1 Nederlands Kampioenschap Eenwieleren
De organisatie van het Nederlands Kampioenschap Eenwieleren (NKE) voor
2020 was dit jaar in handen van een vrijwel geheel nieuw organisatieteam.
Daarin zaten Rebecca Halbach en Sander Glazenburg (beiden bestuurslid
van de Stichting), alsmede Erik De Vleeschouwer (al vele jaren in de NKEorganisatie) en Susanne Dekkers (nieuw). De datum werd vastgesteld op
zaterdag 9 mei, met als locatie de vertrouwde wielerbaan Cor Vlemmix Circuit
in Breda.
De inschrijving ging op 12 februari open en trok zoals altijd meteen veel
deelnemers. Helaas greep korte tijd later de corona-epidemie zo snel om zich
heen, dat het NKE op 20 maart werd afgelast. Alle reeds betaalde
inschrijfgelden werden volledig terugbetaald.
2.2.2 Trainingsmiddag
De NKE Trainingsmiddag stond gepland voor zaterdag 4 april. Anders dan in
voorgaande jaren was de locatie niet in Almere, maar in Breda op het Cor
Vlemmix Circuit. Echter, ook de Trainingsmiddag werd op 20 maart afgelast
vanwege corona.
2.2.3 Eenwielerfestival
Voor zaterdag 31 oktober stond ons jaarlijkse Eenwielerfestival (EWF) op de
planning, wederom in sporthal De Niervaert in Klundert. Helaas moest ook dit
grote evenement worden afgeblazen (op 21 augustus) wegens corona.
2.2.4 Corona-challenge
Ter compensatie van weggevallen evenementen, en om onze achterban te
motiveren om te blijven eenwieleren, organiseerde de Stichting in mei een
virtuele estafette onder de naam Corona-challenge. Deze tocht voerde van
Amsterdam naar Brussel (222 km), met andere woorden de hoofdsteden van
de twee landen waar de Stichting zich op richt. Iedereen kon, vanaf 9 mei (de
datum van het afgelaste NKE) op eigen gelegenheid, en in zijn/haar eigen
omgeving, een kortere of langere afstand rijden en deze aan ons doorgeven.
De afstanden werden door ons "aan elkaar geplakt”, voor mannen en
vrouwen apart, en de afgelegde afstand werd dagelijks op een kaartje op
onze website gepubliceerd.

De animo voor deze virtuele estafette was groot. De mannen waren al op de
eerste dag Brussel voorbij! Bij de vrouwen duurde het wat langer, maar ook zij
passeerden de finish.
Aan de Corona-challenge waren geen prijzen verbonden.
2.2.5 Zomer Eenwieler Challenge
Aangemoedigd door het succes van de Corona-challenge, organiseerde de
Stichting in de zomervakantie een nieuw virtueel evenement: de Zomer
Eenwieler Challenge. Het bestuur werd daarbij op enthousiaste wijze
geholpen door Lisanne Boer, Hannelore Klasberg, Elise Blad en Lindsey
Siebelink. Van 19 juli tot 16 augustus werden er elke week drie nieuwe
uitdagingen gepubliceerd, in de categorieën wedstrijd (zoals 100m of slalom),
fun (zoals limbodansen op de eenwieler of een vriend/familielid leren rijden),
en creatief (zoals een t-shirt ontwerpen of een instructievideo maken).
Daarnaast was er een virtuele estafette die de hele periode doorliep, om van
Brussel (eindpunt van de Corona-challenge) naar Grenoble (locatie van het
eveneens afgelaste Unicon) te eenwieleren, en dan terug via Brussel naar
Amsterdam. Deze afstand van 1811 km werd kort voor het einde van de
periode volgemaakt door in totaal 24 deelnemers, die bij elkaar 91 etappes
reden.
Een exemplaar van het winnende THIS IS MY SPORT t-shirt werd als prijs
gestuurd of uitgereikt aan de weekwinnaars en de overall winnaar.
De Zomer Eenwieler Challenge verliep primair in een daarvoor opgezette
facebook groep, met een alternatief (website en e-mail) voor wie geen
facebook kon of wilde gebruiken.
De Challenge trok veel deelnemers, vooral in het begin. De mindere animo in
augustus werd voor een groot deel veroorzaakt doordat veel mensen alsnog
op vakantie gingen.
2.2.6 Diplomabrigade
We waren van plan om in het verslagjaar een nieuwe activiteit op te starten
onder de naam Diplomabrigade. De bedoeling daarvan was dat een team van
twee personen op aanvraag naar een jeugdcircus of eenwielerclub zou
reizen, om ter plekke ‘examens’ voor IUF-gecertificeerde eenwielerdiploma’s
af te nemen, en de betreffende diploma’s ook meteen uit te reiken. Dit zou
eerst op proef worden aangeboden aan twee jeugdcircussen waarvan ons
bekend was dat zij tijdens het Eenwielerfestival 2019 onvoldoende aan bod
waren gekomen bij de workshop Eenwielerdiploma’s. Als dit in een behoefte
zou blijken te voorzien, zouden we deze activiteit breder gaan aanbieden.
Ook hier gooide de corona-crisis roet in het eten. Omdat het het grootste deel
van het jaar niet mogelijk was om verenigingsactiviteiten te organiseren, is de
verdere realisatie van de Diplomabrigade uitgesteld totdat dit weer mogelijk is.

2.3 Overig
2.3.1 Eenwielernieuws
Van onze nieuwsbrief Eenwielernieuws kwamen in het verslagjaar in totaal
acht edities uit, waarin we activiteiten van onszelf en van anderen
promootten, en ander nieuws over eenwieleren onder de aandacht brachten.
Het abonneebestand op Eenwielernieuws groeide licht, tot 512 unieke
adressen.
2.3.2 Recordcommissie
De door het stichtingsbestuur benoemde recordcommissie kwam in het
verslagjaar niet in actie. Door het ontbreken van wedstrijdevenementen in
2020 werden er geen eenwielerrecords gebroken.
2.3.3 Subsidieregeling
In het verslagjaar werd eenmaal een beroep gedaan op onze
subsidieregeling. Antoine Theunissen uit Sittard vroeg, op naam van Stichting
Harp Nomad, subsidie aan voor het geven/continueren van eenwielerlessen
in Maastricht en omgeving. Op 3 november heeft het bestuur een subsidie
van maximaal € 100 toegekend, voor promotiekosten van de eenwielerlessen,
en voor noodzakelijke vervanging van onderdelen van de gebruikte
eenwielers.

3. Toekomst
Het bestuur blijft zich uiteraard inzetten voor de statutair vastgelegde
doelstelling van de Stichting, te weten "Het bevorderen en promoten van het
eenwieleren in Nederland". Daarbij merken we op dat we in de praktijk met
onze activiteiten tevens het Vlaamstalige deel van België bedienen, ook al
omdat de eenwieleraars daar geen met de Stichting vergelijkbare
koepelorganisatie hebben. Een goed contact tussen Nederlandse en Vlaamse
eenwieleraars is ook bevorderlijk voor het eenwieleren in Nederland.
We hopen dat de ontwikkelingen en overheidsmaatregelen rondom de
corona-pandemie het in 2021 toelaten dat de reguliere evenementen van de
Stichting weer doorgang kunnen vinden, waaronder de Trainingsmiddag, het
NKE en het EWF. Ook de Diplomabrigade kan hopelijk in 2021 opgestart
worden, in eerste instantie als proefproject.
Mochten de coronamaatregelen onze reguliere activiteiten in de weg staan,
dan overwegen we om nogmaals een of enkele virtuele evenementen te
organiseren.

4. Jaarrekening
De Stichting bezit geen andere geldelijke middelen dan het saldo op haar
bankrekening bij de ING bank, onder rekeningnummer
NL49 INGB 0007 2461 05.
In totaal gaven we in het verslagjaar € 354 meer uit dan we aan inkomsten
ontvingen. Door het ontbreken van grote evenementen waren er weinig
inkomsten en ook weinig uitgaven.
Onze financiële situatie blijft niettemin gezond. We sloten het verslagjaar af
met een positief banksaldo dat voldoende is om onze doelen in de komende
jaren te bereiken.
De gedetailleerde jaarrekening is vastgelegd in een separaat document.

