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KNMV Nieuwsbrief  
 
 
PAK JE KANS IN DE LEDENRAAD! 

Praat en beslis mee binnen de KNMV: stel jezelf kandidaat voor de 
KNMV Ledenraad. Dit orgaan houdt namens de districten en clubs 
toezicht op het bestuur. In het grootste deel van ons land zijn er 
nog vacatures, de drie noordelijke provincies uitgezonderd.  
Interesse om in de Ledenraad zitting te nemen? Mail z.s.m. een 
korte motivatie naar s.wijkamp@knmv.nl. Clubs krijgen 
rechtstreeks bericht; zij kiezen hun eigen vertegenwoordigers. 
Meer info: http://bit.ly/XaiB8H.  

 
… en in de stemcommissie…  
De Ledenraadverkiezingen worden begeleid door de Stemcommissie. De 
KNMV zoekt nog één vrijwilliger om hierin zitting te nemen. Ook voor 
belangstellenden voor deze functie geldt bovenvermeld e-mailadres om 
contact op te nemen.   
 
…tijdens de ALV in 2013! 
De KNMV Ledenraad komt twee keer per jaar bijeen tijdens de Algemene 
Leden Vergadering die wordt gehouden in Congrescentrum Papendal. In 
2013 gaat dat gebeuren op: dinsdag 4 juni (om 19.30 uur) en zaterdag 14 
december (om 10.00 uur). 
 
PROFITEER MET JE LEDENPAS OP DE MOTORBEURS 
Als van 21 t/m 24 februari het motorseizoen in Utrecht van start gaat, kun je als lid bij de 
beurskassa en de KNMV-stand in Hal 12 meteen profiteren van diverse voordelen van je 
lidmaatschap, waaronder: 

     
• € 4,- kassakorting bij aankoop van een ticket. Toegang is 

dus € 13,50 i.p.v. € 17,50! 
• Gratis cadeautje: een unieke KNMV-col 
• Tot € 50,- korting op VRO’s 
• Win een jaar lang gratis tanken bij Total 
• 20 % korting op motorhandschoenen bij de stand van 

Damen Leathers  
• Schaf je bij de Alpine-stand een set otoplastieken aan, 

dan ontvang je als KNMV-lid een gratis flacon Alpine 
Clean en een KNMV-gepersonaliseerde bewaaretui.  

 
Voor alle acties geldt: toon je ledenpas! Kom je op de motor? Onze vrijwilligers ontvangen je graag 
op de motorparkeerplaats bij de hoofdingang. Lees verder: http://bit.ly/Vfcm8D.  
 
DIRECT INSTROMEN MET A2-RIJBEWIJS? 
Door een beleidswijziging van het ministerie van I & M kunnen 
beginnende motorrijders in 2014 misschien direct beginnen met 
het A2-rijbewijs (categorie middelzwaar). Aan deze verandering 
ligt een andere interpretatie van de derde Europese 
rijbewijsrichtlijn ten grondslag. Ga naar http://bit.ly/12NNnuJ 
voor het hele artikel en een reactie van Arjan Everink, hoofd 
Opleidingen van de KNMV. 
 
 
  



 

WIN GRATIS EARPLUGS OP FACEBOOK 
Vijf setjes MotoSafe-gehoorbescherming worden door Alpine Hearing 
Protection beschikbaar gesteld voor een KNMV Facebookactie. Maak ook 
kans op gratis gehoorbescherming! De Alpine Acoustic Filters dempen wel 
het windgeruis, maar laten het geluid van motor en verkeer door. Onontbeerlijk voor motorrijders. 
Ga snel naar de KNMV Facebookpagina: http://on.fb.me/lyvQmj.  
 
DOE MEE VOOR DE HOOFDPRIJS: EEN YAMAHA XT660Z! 

Hij staat te pronken op de KNMV-stand in Hal 12 tijdens de Motorbeurs: 
de Yamaha XT660Z. Deze prachtige veelzijdige motorfiets, met een 
waarde van € 8.499, is de hoofdprijs van een actie van KNMV 
Verzekeringen.  
Ga tussen 18 februari en 18 april 2013 naar www.motoractie.nl en sluit 
een polis af (motor, auto, inboedel, aansprakelijkheid of opstal) bij 
KNMV Verzekeringen. Als niet te versmaden troostprijs stelt KNMV 
Verzekeringen ook nog eens 3 iPad’s beschikbaar! 

 
TWITTERACTIE MOTORBEURS  
Heb je meegedaan aan de Facebookactie, surf dan vervolgens naar het KNMV-
twitteraccount @knmv. Dit zou wel eens heel erg lonend kunnen zijn. Doe mee aan 
de retweetactie en maak kans op 2 gratis tickets voor de MOTORbeurs! Het enige wat 
je moet doen? De KNMV volgen en dit actiebericht retweeten: http://bit.ly/11IlbKJ.  
 
REACTIE KNMV OP WETSVOORSTEL WEGENVERKEERSWET   

De Tweede Kamer gaat binnenkort in debat over de voorgestelde 
wijzigingen in de huidige Wegenverkeerswet. Ook voor motorrijders 
zijn er enkele belangrijke voorstellen voor wijzigingen. Zo wordt de 
maximale schorsingstermijn voor kentekenbewijzen flexibeler 
geregeld. De KNMV is hiervan een groot voorstander, omdat veel 
motorrijders hun voertuig schorsen in de winter. Verder is in de wet 
een voorstel opgenomen om de toonplicht van het kentekenbewijs te 
laten vervallen. Lees verder: http://bit.ly/ZcNG1q.  

 
WWW.KNMV.NL VERNIEUWD!   
Vanaf volgende week gaat de nieuwe KNMV-website live. 
Maak je keuze tussen motorrijden of motorsport en ervaar 
het gebruiksgemak zelf. Zo is de navigatie een stuk 
overzichtelijker. Je feedback zien wij graag tegemoet op 
het forum!  
 
AGENDA 
 

 
De volledige sportkalender vind je op: www.knmv.nl/sportkalender/?id=2.  
De volledige toerkalender vind je op: www.knmv.nl/toerkalender/?id=1.  
De volledige cursuskalender vind je op: http://www.knmv.nl/cursuskalender/?id=5. 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Naam evenement Meer info 

21/24 februari Motorbeurs, Jaarbeurshallen Utrecht www.motorbeursutrecht.nl  

2 maart ONK enduro, Holten www.macdeholterberg.nl  

3 maart ONK trial, Maasbree www.btc-baarlo.net  

10 maart 
 

Voorjaarsrit, Tilburg www.motorrijerke.nl  

 
 

Klappertandrit, Hellendoorn www.mcnh.nl  


