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District Overleg Toer 
 
Hierbij wil ik u graag uitnodigen voor het bijwonen van het District Overleg Toer van het District Zuid.  
 
Datum:  26 september 2013 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: MV-WINTELRE 
  Gemeenschapshuis de Rosdoek 
  Kerkstraat 10, 5513 AP WINTELRE 

Agenda: 

1. Opening      Arie 

2. Mededelingen     Arie 

3. Notulen DOT 14 maart 2013    Arie 

4. Lezing EHBO voor motorrijders  

5. Update KNMV     Joyce Duisterhof  

6. Pauze 

7. KNMV District Zuid avondrit   Maarten 

8. KNMV dag     Gert-Jan 

9. Toerkalender 2014    Gert-Jan 

10. Turflijsten en puntentelling   Wim 

11. Gastheer DOT voorjaar 2014   Arie 

12. Wat verder ter tafel komt   Arie 

13. Sluiting      Arie 
   

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Maarten van Raak 
 
knmvzuidtoer@gmail.com  
06-52676017 
 
Bijlage: Verslag DOT 14 maart 2013 te Boekel 

mailto:knmvzuidtoer@gmail.com
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Verslag District Overleg Toer 
14 maart 2013 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: M.A.C. Mova ’83, Boekel 

Afmeldingen: Dubble Clutch, MMC, Grathem, MTC Bergeijk 
Aanwezig:  zie presentielijst 
 
Volgend District Overleg Toer: 26 september 2013 bij MV Wintelre 
 
1. Opening 

De voorzitter, Arie van de Moosdijk, opent om 20:10 de vergadering en heet allen van harte 
welkom. Een bijzonder welkom aan Nolly Nouwens als afgevaardigde van het district Zuid, 
Joyce Duisterhof van het bureau Clubondersteuning en reizen van de KNMV en Jan Feskens, lid 
van de Ledenraad. Ook een hartelijk dank voor de gastvrijheid van MAC Mova in hun prachtige 
clubhuis. 
 

2. Mededelingen 
De vz geeft aan dat er op het laatste moment een schrijven van de KNMV is binnengekomen 
waarin een 3 uur durende gratis training Mentale weerbaarheid voor evenementen 
begeleiders wordt aangeboden. 
 

3. Notulen DOT 27 sep 2012 
Er zijn geen aan- of opmerkingen. 
 

4. Lezing gemotoriseerde verkeersregelaars/evenementen begeleiders 
Door Maarten van Raak wordt een lezing verzorgd betreffende de hernieuwde opleiding 
verkeersregelaars/evenementen begeleiders. Hieronder de punten. 
a. Hoe was het 

i. Opleiding door lokale politie 
ii. Plaats taak instructie 
iii. Geldigheid voor 1 evenement 
iv. Eventueel geldigheid voor bepaalde tijd (1 jaar) 
v. Tenue  

b. Opleiding voor 4 verschillende groepen verkeersregelaars/evenementen begeleiders 
i. Transportbegeleider (beroepsverkeersregelaar) 
ii. Theorie + praktijk 
iii. Verkeersregelaar met verkeer regelende taken voortvloeiend uit zijn/haar beroep 
iv. Theorie + praktijk 
v. Evenementenregelaar voor bepaalde tijd 
vi. E-learning, instructieverklaring voor bepaalde tijd (1 jaar) 
vii. Post- taak instructie 
viii. Evenementenregelaar per evenement (de minimumleeftijd voor deze 

verkeersregelaar is 16 jaar) 
ix. E-learning, instructieverklaring voor bepaald evenement 
x. Post- taak instructie 

c. Wat is een evenement 
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i. Een evenement is een eenmalig of periodiek terugkerende activiteit met verkeer 
aantrekkende werking van een dag of een periode van meerdere dagen. Om het 
verkeer tijdens zo'n activiteit in goede banen te leiden heb je een vergunning 
nodig. 

d. Algemene werkwijze 
i. Aanvraag evenementen vergunning door organisatie bij gemeente 
ii. Beoordeling aanvraag en beoordeling in samenspraak met politie 
iii. Inrichten van de voorwaarden door aanvrager 

1) Inclusief het in de gelegenheid stellen van e-learning 
iv. Advies/besluit m.b.t. aanvraag van de vergunning en de daaraan te stellen 

voorwaarden 
1) Soort en aantal verkeersregelaars/evenementenbegeleiders 

e. Aanmelden evenement 
i. Door de gemeente via of bij de Stichting verkeersregelaars NL (SVNL) 
ii. Inclusief naam evenement en aantal en soort in te zetten verkeersregelaars 

f.   Ter beschikking stellen opleidingsplaatsen 
i. Organisatie legt contact met SVNL en meldt het evenement aan 
ii. Er wordt een module opleidingsplaatsen aangemaakt (aantal) 
iii. Eventuele betaling 
iv. Code wordt beschikbaar gesteld aan verkeersregelaars voor volgen cursus 

g. Volgen e-learning module 
i. Aanmelden met inlogcode 
ii. Organisatie kan resultaten volgen 
iii. Volgen van de e-learning module (duur ongeveer 40 min) 
iv. Afsluiting met een aantal toets vragen 
v. Bij voldoende beantwoording wordt resultaat vastgelegd en kan de 

instructieverklaring uitgeprint worden 
h. Resultaat 

i. Gemeente kan monitoren en kan dan de aanstellingsbesluiten opmaken en 
verzenden 

ii. Organisaties kunnen monitoren welke deelnemers de module zijn gestart en hebben 
afgesloten 

iii. Organisaties kunnen SVNL de verkeersregelaars pool bevragen 
i.   Na het volgen van de e-learning module 

i. De gemeente geeft voorafgaand aan het evenement een aanstellingsbesluit uit met 
de geldigheidsduur 

ii. Verkeersregelaars voor bepaalde tijd krijgen een aanstelling voor 1 jaar en een pasje 
j.   Verzekering evenementen begeleiders 

i. Aansprakelijkheid verkeersregelaars en –brigadiers 
Gemeenten moeten bij de vergunningverlening voor een evenement waarbij 
verkeersregelaars zijn voorgeschreven, nagaan of de vergunningaanvrager 
(de opdrachtgever) op de hoogte is van zijn aansprakelijkheid in geval van schade. 
Idealiter wordt deze verzekeringsbepaling als voorwaarde opgenomen in de 
evenementenvergunning/ontheffing. 

ii. Opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor: 
De schade die de verkeersregelaar/-brigadier in de uitoefening van zijn 
werkzaamheden aan derden veroorzaakt. De schade die door derden aan de 
verkeersregelaar/-brigadier wordt toegebracht. De opdrachtgever 
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moet zorg dragen voor een goede verzekeringsdekking op het gebied van de 
aansprakelijkheid in het algemeen - en van het dekkingsonderdeel van de 
werkgeversaansprakelijkheid in het bijzonder. Het is daarnaast mogelijk dat zij 
een ongevallenverzekering afsluiten. 
 

5. Pauze 
 

6. Clubondersteuning en reizen KNMV 
Joyce Duisterhof, werkzaam op het bureau Clubondersteuning en reizen van de KNMV stelt 
zich voor en geeft een presentatie over de werkzaamheden van dit bureau en de toekomst. 
Onlangs zijn er al diverse mailings naar de clubs gezonden waar clubs hun voordeel mee 
kunnen behalen. Het moet echter ook van de clubs komen. Joyce nodigt dan ook alle clubs uit 
om met ideeën te komen om het uiteindelijk nog aantrekkelijker te maken om lid te zijn van de 
KNMV. 
a. De werkzaamheden van het bureau zijn o.a.  

i. Ledenservice naar aangesloten toer- merken- en sportclubs in de breedste zin des 
woords.  

ii. Contact onderhouden met toercommissarissen in de districten en voorzien van de 
juiste informatie. Zitting in commissie recreatief motorrijden.  

iii. Coördinatie KNMV reizen met evenementenbegeleiders en externe partner 
iv. Informatievoorziening richting clubs 

b. Waar wordt hard aan gewerkt 
i. Uitbreiding van de afdeling clubondersteuning en reizen 
ii. Notaris service 
iii. Sprekers op clubavonden/-bijeenkomsten 
iv. Goedkope beachvlaggen 
v. Clubblad software 
vi. Nieuw KNMV app 
vii. Clubactie 

c. Plannen voor 2014 
i. Bezig met het uitzoeken van inkoopvoordelen op producten en service 
ii. Voorbeelden: 

1) Administratiepakket 
2) Website 

d. De vz dankt Joyce voor de heldere uitleg en voor alles wat al in werking is gezet. 
Hij benadrukt echter dat het allerbelangrijkste om lid te zijn van de KNMV is de 
belangenbehartiging. Met een grote vereniging stel je iets voor in Nederland. Zie b.v. de 
lobby betreffende de APK keuring voor motoren. “voorlopig” gaat dat in ieder geval niet 
door. 
 

7. Toerhuldiging KNMV District Zuid 
Wim van Berkesteijn geeft aan dat, ondanks de huidige verwikkelingen rondom de 
toerhuldiging, er op een goede en sportieve wijze een juiste beslissing wordt genomen 
betreffende de toekomst van dit evenement. 
Hij gaat vervolgens over tot de prijsuitreiking 2012: 
a. Op de 3e plaats MC Roadrunner met 960 punten 
b. Op de 2e plaats MC Rijsbikers met 1025 punten en 
c. Op de 1e plaats MC ’t Motorrijerke met 1185 punten 



 
 

5 

 

 
8. Toerhuldiging KNMV op 24 maart / seizoenopening 

De seizoenopening, waar het district Zuid zich al enkele jaren voor inzet, is geheel door de 
Commissie Recreatief Motorrijden (CRM) van de kalender geschrapt. Alleen de toerhuldiging is 
overgebleven. Toch is er binnen de CRM een comité samengesteld dat voor 2014 de 
seizoenopening weer op de kalender gaat zetten. Was het zo dat 24 maart was vrijgehouden 
om naar de seizoenopening te gaan, zo zijn er nu nog maar weinig motorrijders uit zuid 
overgebleven die naar de toerhuldiging vertrekken. De oplossing voor deze 24e maart is 
gevonden. ’t Motorrijerke die hun seizoenopening door hevige regelval zagen mislukken 
worden in de gelegenheid gesteld hun rit op 24 maart te organiseren. De KNMV wordt 
verzocht deze rit te vermelden op hun site. 
De zuidelijke clubs hebben wel interesse in een seizoenopening, echter de toerhuldiging leeft 
absoluut niet. Men gaat veel liever in clubverband een ritje rijden. Het rijden van een 
georganiseerde rit is echter bijna nooit een doel op zich. 
 

9. Wat verder ter tafel komt 
a. MC Buldog vraagt de toercommissarissen om weer een keer hun rit te bezoeken. De vz 

zegt toe dat we dit zeker zullen doen. 
 

10. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde dankt de vz nogmaals MAC Mova voor de hartelijke ontvangst 
en zorgen, nodigt iedereen uit om op kosten van de KNMV nog een drankje te nuttigen en sluit 
om  21:50 uur de vergadering. 
 
   

De notulist 
Maarten van Raak 
 
 
knmvzuidtoer@gmail.com  
06-52676017 
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