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1. Voorwoord van de voorzitter
Net als in 2020, had de Corona-pandemie ook in 2021 invloed op de Stichting
Eenwieleren Nederland. Desalniettemin hebben we ons belangrijkste evenement, het
Nederlands Kampioenschap Eenwieleren kunnen organiseren. En dat was net als
andere jaren een groot succes: spannende wedstrijden, meerdere Nederlandse en
Belgische records, en ondertussen een mooi samenzijn van meer dan 60
enthousiaste eenwieleraars en ouders, vrienden en familie. Ook de Trainingsmiddag,
die we altijd voorafgaand aan het NKE organiseren was een groot succes en hielp de
deelnemers met voorbereiden op het NKE.
Vanwege de pandemie waren we genoodzaakt het NKE, dat jaarlijks in mei werd
georganiseerd naar eind augustus te verplaatsen. Ons andere grote evenement –
het Eenwielerfestival (EWF) – schoven we daarom door naar begin 2022. Helaas
moesten we eind december besluiten het EWF nog verder uit te stellen, gegeven de
ontwikkeling van de pandemie.
Gedurende het jaar voorzagen we als Stichting ruim 500 abonnees via de
nieuwsbrief Eenwielernieuws van informatie over evenementen (helaas beperkt) en
ander eenwielernieuws. Een belangrijke innovatie is ook het overzicht van alle
eenwielerdisciplines dat door Klaas Bil werd ontwikkeld. Een wereldwijde primeur:
nergens bestond een dergelijk compleet overzicht van de vele (bijna 40) disciplines.
Je vindt het overzicht op onze website.
Ons doel als Stichting is om het eenwieleren te stimuleren. Dat hebben we ook in
2021 – ondanks de beperkingen – weer met succes kunnen doen, met twee
evenementen en het verstrekken van veel informatie.
Als bestuur kijken we er naar uit weer samen te komen met vele enthousiaste
eenwieleraars om van de sport en het samenzijn te genieten. Het eerstvolgende
evenement van onze Stichting in 2022 is de Trainingsmiddag (april), gevolgd door
het NKE (mei). Maar ook internationaal lijkt 2022 een mooi eenwielerjaar te worden.

Robert-Frank Hofland,
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 eenmaal
gewijzigd.
Het bestuur bestond van 1 januari tot 15 november uit drie personen, te
weten:
Voorzitter: Rebecca Halbach
Secretaris: Klaas Bil
Penningmeester: Robert-Frank Hofland
Rebecca gaf in de loop van het jaar aan haar functie te willen neerleggen,
wegens te grote drukte in verband met haar promotie.
Gelukkig vonden we Erik De Vleeschouwer bereid om in het bestuur plaats te
nemen. Hij werd op 15 november benoemd tot bestuurslid in de plaats van
Rebecca. De benoemingstermijn van Erik loopt conform het huishoudelijk
reglement af tegelijk met die van de overige bestuursleden, namelijk op een
nader te bepalen datum in 2022.
Het ontslag van Rebecca Halbach als bestuurslid werd op dezelfde datum
door het bestuur aanvaard, met als ingangsdatum 16 november. Haar werd
door het bestuur volledige decharge verleend, onder grote dankzegging voor
haar vele werk voor de Stichting en voor het eenwieleren. Rebecca blijft zich
inzetten voor de organisatie van het NKE.
Erik werd door het bestuur gekozen als penningmeester (met een
inwerkperiode), terwijl Robert-Frank werd gekozen tot voorzitter.
Vanaf 16 november tot het eind van het verslagjaar bestond het bestuur
zodoende nog steeds uit drie personen, en wel:
Voorzitter: Robert-Frank Hofland
Secretaris: Klaas Bil
Penningmeester: Erik De Vleeschouwer

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
Het Nederlands Kampioenschap Eenwieleren (NKE) is al vele jaren de
vlaggeschip-activiteit van de Stichting. Editie 2021 vond plaats op zaterdag
28 augustus. (Aanvankelijk was 8 mei als datum gekozen, maar vanwege de
dreiging van beperkende coronamaatregelen werd gekozen voor uitstel tot de
nazomer.)
Het organisatieteam bestond dit jaar uit Rebecca Halbach en Robert-Frank
Hofland (beiden bestuurslid van de Stichting), alsmede Erik De Vleeschouwer
(al vele jaren in de NKE-organisatie), Lisanne Boer en Hannelore Klasberg.
De locatie was weer de vertrouwde wielerbaan Cor Vlemmix Circuit in Breda.
De dag is succesvol verlopen. De 64 deelnemers (onder wie 10 nietNederlanders) konden meedoen aan zeven wedstrijden: 100m, 800m, 50m
eenbeen, 5km (standaard), 10km (unlimited), 10m langzaam en IUF slalom.
Het evenement werd in goede banen geleid door een team van 31
enthousiaste vrijwilligers.
Het niveau van de toppers stijgt nog elk jaar verder, geïllustreerd door het feit
dat dit jaar maar liefst drie Belgische en zes Nederlandse eenwielerrecords
werden gebroken. Tegelijkertijd is het NKE nog steeds aantrekkelijk voor
beginnende eenwieleraars. Dat is precies de combinatie die ons als Stichting
voor ogen staat.
Zoals gebruikelijk, werden op basis van alle resultaten drie Nederlands
Kampioenen gehuldigd. Dit jaar waren dat:
Junioren (0-10): Anne Weststrate
Vrouwen (11+): Elise Blad
Mannen (11+): Pim Cladder
De Progressieprijs, voor wie zich het meest verbeterd heeft ten opzichte van
het voorgaande NKE, ging naar Machteld van Velzen.
2.2.2 Trainingsmiddag
Op zaterdag 3 juli werd de Trainingsmiddag gehouden, een jaarlijkse
gelegenheid om onder deskundige leiding te oefenen voor de diverse
wedstrijden die bij het NKE aan bod komen. Voor het eerst was de locatie
dezelfde als voor het NKE, wat het trainen nog levensechter maakte. Hoewel
deze locatiekeuze de kosten voor ons wat hoger maakte, werd de

Trainingsmiddag als vanouds gratis aangeboden. Er deden ruim 20
eenwieleraars mee.
2.2.3 Eenwielerfestival
Normaliter wordt ons jaarlijkse Eenwielerfestival (EWF) rond
oktober/november gehouden. Maar nu het NKE pas in augustus plaatsvond,
was dat organisatorisch niet haalbaar. Het EWF werd daarom uitgesteld tot
15 januari 2022. Helaas moesten we in december besluiten om het EWF op
die datum af te gelasten, vanwege de strenge coronamaatregelen van de
overheid. Uiteraard zijn alle reeds betaalde inschrijfgelden weer teruggestort.
De financiële schade voor de Stichting bleef zeer beperkt, vanwege goede
afspraken met onder andere de locatie en de t-shirt leverancier.

2.3 Overig
2.3.1 Eenwielernieuws
Van onze nieuwsbrief Eenwielernieuws kwamen in het verslagjaar in totaal
tien 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 523 unieke adressen.
2.3.2 Recordcommissie
De door het stichtingsbestuur benoemde recordcommissie heeft ook in 2021
de Nederlandse en Belgische eenwielerrecords bijgehouden. Er werden maar
liefst tien records gebroken: negen op het NKE, en één op een competitie in
Duitsland.
Alle records staan gepubliceerd op de website van de Stichting. Bij elk nieuw
record ontvangt de recordhouder een officiële bevestiging en felicitatie (per
e-mail) namens de Stichting.
2.3.3 Subsidieregeling
In het verslagjaar werd geen beroep gedaan op onze subsidieregeling.
2.3.4 Steun aan eenwieleren in Kenia
Tegen het eind van 2021 ontving de Stichting een verzoek vanuit Kenia om
Vipawa HUB Afrika financieel te steunen. Deze organisatie, die bij het
stichtingsbestuur al goed bekend stond, laat gemarginaliseerde kinderen in
Nairobi hun talenten ontdekken en ontwikkelen, onder andere via
eenwieleren.
Onze statuten laten niet toe om voor dergelijke steun het vermogen van de
Stichting aan te spreken, maar we plaatsten wel een oproep voor donaties in
Eenwielernieuws. Donaties zouden dan via de stichtingsrekening kunnen
lopen en centraal in één keer worden overgemaakt naar Kenia. Aan het eind
van het verslagjaar was de inzameling nog gaande.
2.3.5 Eenwielerdisciplines-webpagina
Op onze website stond al jaren een nogal incompleet overzicht van diverse
disciplines binnen het eenwieleren. In 2021 hebben we deze pagina geheel
nieuw opgezet, met hulp van tientallen eenwieleraars van over de hele
wereld. Zij gaven hun input onder andere via Facebook en het internationale
forum op unicyclist.com. Technische hulp kregen we van Jan de Bruijn, oudbestuurslid van de Stichting.
De pagina bevat nu in principe alle bestaande eenwielerdisciplines, en toont
de verwantschap daartussen. Elke (sub)discipline heeft een eigen
beschrijving, alsmede een foto- en videovoorbeeld. Omdat het geheel uniek in

de wereld is en veel bijval kreeg, hebben we deze pagina ook integraal in het
Engels vertaald. De International Unicycling Federation (IUF) was ook heel
enthousiast en wilde graag ingaan op ons aanbod om de pagina in zijn geheel
te ‘embedden’ op de IUF website. Helaas bleek dit te stuiten op technische
problemen, maar ze hebben wel hun eigen Unicycling Disciplines pagina
vervangen door ons hoofdplaatje en een link naar onze pagina.
2.3.6 Nieuw logo
Het originele logo van de Stichting is in 2010 ontworpen door Jan de Bruijn en
Klaas Bil. Het was aanvankelijk bedoeld voor het NKE, maar reeds met een
koepel-organisatie in gedachten. De Stichting heeft het logo bij haar
oprichting in 2016 inderdaad zonder wijzigingen overgenomen.
In 2021 is het logo opgefrist, wederom met hulp van Jan de Bruijn. Het
eenwielerende figuurtje werd voorzien van een dunne witte rand, onder
andere omdat het contrast tussen het zwarte figuurtje en de blauwe
achtergrond te wensen overliet, met name in druk. De relatieve breedte van
deze rand varieert met de grootte van het logo.
Hieronder het oude en nieuwe logo naast elkaar:

2010-2020

vanaf 2021

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 Nederlandstalig deel van België bedienen, ook al
omdat de Belgische eenwieleraars 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 2022 toelaten dat alle reguliere evenementen van de
Stichting weer doorgang kunnen vinden, zoals de Trainingsmiddag, het NKE
en het EWF.

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.
Het licht positieve saldo van de combinatie Trainingsmiddag & NKE was niet
helemaal voldoende om de uitgaven aan bankkosten, website en diversen
(voornamelijk uitbetaling van een in 2020 toegekende subsidie) te dekken.
In totaal gaven we in het verslagjaar € 153,03 meer uit dan we aan inkomsten
ontvingen. 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.
Een gedetailleerd financieel verslag is vastgelegd in een separaat document.

