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Beste leden van Adelante on Wheels, 

In deze nieuwsbrief tref je de volgende onderwerpen aan: 

- Verandering van bestuur 
- Activiteitenkalender 2023 
- Nieuwe website: www.adelanteonwheels.nl 
- Contributie 2023 

Verandering bestuur 

Na 7 jaar als voorzitter Adelante on Wheels mede bestuurd te hebben, wordt het 

tijd voor een andere uitdaging. Vanaf 1 januari zal het huidige bestuur bestaande 

uit ondergetekende en de bestuursleden Hennie Konz, Ton Konz en Dolf van der 

Veen aftreden. 

 Gelukkig kunnen we jullie meedelen dat er vanaf 1 januari voldoende opvolging 

is, zodat de continuering van Adelante on Wheels geborgd is. 

Als voorzitter zal Wilfred Snijders de kar gaan trekken: 

’Ik ben 53 jaar jong (bijna 54), getrouwd met Jeannette en hebben samen 2 kinderen, 

1 hond, 1 kat en 2 kippen. Hobby’s: fietsen, muziek, modeltreinen, lekker uit eten en 

vakantie. Ik werk sinds 13 jaar in dienst van de overheid. 

Naast de nieuwe voorzitter van Adelante on Wheels ben ik Coördinator vrijwilligers 

van de Stadstriathlon Weert.  Als buddy van Jos Keersemakers is het allemaal voor 

mij begonnen. Eerst een aantal maal meegekomen naar trainingen en later ook met 

diverse toertochten meegeholpen. Omdat ik steeds vaker bij trainingen aanwezig 

was vond ik het niet meer dan logisch dat ik ook lid zou worden. Begin dit jaar gaf 

een deel van het huidige bestuur aan te willen gaan stoppen. Ik heb onze club hoog 

staan en toen de vraag kwam voor opvolging heb ik hier niet lang over na hoeven te 

denken. Na overleg met Jeroen is de keuze gevallen om de rol van voorzitter voor 

mijn rekening te gaan nemen. Deze rol is nieuw voor mij en ik zie dit dan ook als een 

grote uitdaging. Het feit dat Jeroen aangaf als vraagbaak tot mijn beschikking te 

willen blijven staan gaf voor mij de doorslag. Als nieuw voorzitter wil ik graag een 

open en transparant zijn, openstaan voor ideeën uit de club. Daarnaast wil ik graag 

het de door het oude bestuur ingeslagen weg verder vervolgen en gaan uitbreiden. 

Samen met de andere nieuwe bestuursleden heb ik er erg veel zin in!” 

STAND VAN ZAKEN 

In deze eerste 

nieuwsbrief geeft het 

organisatiecomité een 

update van de laatste 

stand van zaken 
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(Voor meer info: Voorzitter@adelanteonwheels.nl)  

Daarnaast worden de overige opengevallen taken ingevuld door Henk Erens: 

Henk Erens, geboren 17-08-1962 te Houthem als boerenzoon, genoeg 

werkzaamheden op het bedrijf maar geen ambitie voor overnamen.  Op jonge 

leeftijd gehuwd met Marij Geerlings en ouders van twee dochters en twee 

kleinkinderen.  Na diverse verhuizingen woonachtig te Sibbe. Op 06-12-2001 

door zwaar ongeval een geheel ander leven gekregen dat door de goede 

ondersteuning van Marij leefbaar blijft.  Accepteren van een dwarslaesie is wat 

anders dan er mee leven. Door er mee bezig te zijn en actief bezig te zijn met de 

handbike sport en thuis diverse bezigheden blijf je gezond en actief. Door de 

deelname aan de handbike-battle heb ik geleerd grenzen te verleggen en gezien 

wat er wel mogelijk is en wat het andere heeft gebracht. Bij deze wil ik mij 

inzetten Adelante on Wheels en de invaliden sport groot op de kaart te zetten en 

te houden. 

En Jan Gordijn: 

Ik ben Jan Gordijn, 58 jaar en kom uit Sint-Oedenrode, Nood Brabant. Heb altijd 

een passie gehad voor sporten. Als kind tot mijn vijftiende paard gereden en 

daarna een aantal jaren waterpolo. Toe ik daarmee stopte met plezier blijven 

zwemmen. In 2018 is handbiken via het revalidatiecentrum Eindhoven in beeld 

gekomen en was meteen verkocht. Al snel werd ik lid van AonW, waar ik een 

mooie tijd heb meegemaakt en hoop er nog vele jaren deel vanuit te maken. 

Toen ik vernam dat er een plek vrij kwam in het nieuwe bestuur, heb ik me 

daarvoor aangemeld en hoop samen met andere bestuursleden deze mooie club 

voort te kunnen zetten, zoals deze nu is. 

 Beiden zullen taken van het secretariaat over gaan nemen. Henk met name 

kleding en ledenadministratie en Jan met name de contacten met de KNWU. Wat 

betreft het adres secretariaat: Beethovenstraat 9, 6245 GK Eijsden. Voor de 

continuering zorgen Roxanne Wunnik en Marcel Verhoeven, zodat er vanaf 1 

januari weer sprake is van een voltallig bestuur. 

Activiteitenkalender 2023 

Noteer in je agenda de volgende activiteiten, waaraan je mee gaat doen: 

- Trainingen op de woensdag: samen met het battle team 2023 zal elke 
woensdagmiddag training plaatsvinden in Hoensbroek tot aan het 
buitenseizoen op de Tom Dumoulinbaan. Onder leiding van Luna of Frits 
onze trainers 
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- 11 juni toertocht door Wellspect start en finish Valkenburg met 
verschillende afstanden door het Limburgse land 

- Eind juli: de Fransen Frankenronde, waarbij door Heerlen een wedstrijd 
georganiseerd wordt voor paracyclers uit binnen- en buitenland. 

- 16 september tijdrit te Roermond voor de tweede keer georganiseerd 
door Adelante on Wheels in samenwerking met de Roermond City 
Triathlon 

- 17 september teams die mee gaan doen voor de deerde keer aan de 
Roermond City triathlon 

- Toertochten: zie site om de meest actuele situatie te overzien: 
www.adelanteonwheels.nl  

 

Adelante on Wheels en de toekomst 

Het nieuwe bestuur zal vanuit de ontwikkelde missie en visie hun koers uitzetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie: 

Adelante on Wheels is het centrum voor aangepast wielrennen in de (Eu)regio 

Missie: 

Adelante on Wheels ondersteunt mensen met een beperking om op verantwoorde wijze, 

op alle niveaus, aangepaste wielersport te beoefenen. Hiermee wordt een actieve leefstijl 

bevorderd en worden fysieke en mentale grenzen verlegd. Tevens heeft dit een positief 

effect op de participatie en autonomie in de samenleving. 
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Aan de hand van de onderstaande 8 hoofdlijnen: 
 

1. Verbintenis met Adelante in stand houden 
2. Groep van vereniging actieve leden uitbreiden  
3. Aanbod aan leden in stand houden 
4. Meeliften op aanpalende initiatieven en samenwerkingsverbanden 
5. Zichtbaarheid in Nederland/Euregio vergroten 
6. Sponsoren binden 
7. Continuïteit bestuur waarborgen 
8. Communicatie intern en extern verbeteren 

Het spreekt voor zich dat, afhankelijk van welke van de 8 hoofdlijnen, de ambities 

van de vereniging groot of minder groot zijn. Het nieuwe bestuur denkt echter dat 

door het goed invullen van deze lijnen de toekomst van de vereniging 

gewaarborgd blijft. 

 

De nieuwe site: www.adelanteonwheels.nl 

De nieuwe site is klaar en bereikbaar.  Let erop dat vanaf nu de extensie veranderd is in NL.  

Contributie 2023 

In de overdracht van oud naar nieuw bestuur is duidelijk de contributie aan de orde geweest.  

Op grond van de goede financiële positie wordt voor 2023 geen verhoging doorgevoerd. Wel houdt het 

bestuur de mogelijkheid open om in de voorjaarsvergadering van 2023 door veranderende omstandigheden 

de contributie op de agenda te zetten. Voor diegene die het niet in 1 keer wil betalen, bestaat er een 

betalingsregeling.  
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