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Inleiding
De Nederlandse sportwereld is volop in beweging en hierdoor aan het veranderen. De concurrentie
neemt toe, er komen steeds meer nieuwe sporten bij, maar ook activiteiten buiten de sport zorgen
voor een bedreiging. Zo moet de sport voor zijn plaats in de samenleving opboksen tegen andere
vormen van vrijetijdsbesteding zoals spelcomputers en internet. Daarnaast wordt men steeds
kritischer. Om ook in de toekomst te blijven voldoen aan de wensen van de consumenten/sporters is
het belangrijk dat de KNMV mee verandert met de wensen van de consument. Een vraaggericht aanbod
is hier noodzakelijk.
Daarom is in 2015 met het bureau Fresh Forward een traject gestart om de transitie van de KNMV een
vliegende start te geven. De resultaten van het Fresh Forward-traject zullen stapsgewijs
geïmplementeerd worden. Eind 2015 is nog niet alle informatie beschikbaar, waardoor er mogelijk in
2016 nog aanvullingen komen op het jaarplan, uiteraard na goedkeuring van de Ledenraad. Hiervoor
wordt in maart 2016 een extra Algemene Ledenvergadering gepland. In dit jaarplan worden de al wel
bekende highlights voor 2016 uitgelicht. Net zoals de afgelopen jaren is het jaarplan opgedeeld in drie
delen, aansluitend op de sportagenda van NOC*NSF: Sportparticipatie, Nederland in de top-10 van de
wereld en Organisatieontwikkeling.

“Als vereniging staan wij voor de uitdaging motorsporters en motorrijders een
gedegen dienstverlening aan te bieden, nu en in de toekomst. Met het transitietraject
streven we naar een sterkere klantgerichtheid en een efficiëntere organisatie
waarmee we de motorsport en het recreatief motorrijden in Nederland de komende
jaren vooruit kunnen helpen.” - Jan de Geus (voorzitter KNMV).

Sportparticipatie
Ambities
55.000 personen zijn lid van de KNMV
De KNMV heeft minimaal 100 KNMV-gediplomeerde trainers
De KNMV-toerkalender telt minimaal 50 evenementen
10% meer deelname aan NK en ONK wedstrijden t.o.v. 2015
10% meer deelname aan districtswedstrijden (DMX en VTBM) t.o.v. 2015
Het aantal districtslicentiehouders stijgt naar 12.500
Het aantal Nationale en Internationale licentiehouders stijgt naar 3700
95 % van onze leden rijdt meer dan 12 x per jaar motor (94,7% in 2015)
62% van onze leden rijdt minimaal 40 weken per jaar motor (60,7% in 2015)
75% van onze sporters traint minimaal 3x per week 20 minuten of meer intensief (70,4% in 2015)
35% van onze leden rijdt minimaal 5 dagen per week 30 minuten of meer per dag (32,4% in 2015)

Districtslicenties:
Meer inzicht in wie onze
districtslicentiehouders zijn. Dit door de
licenties rechtstreeks vanuit de KNMV te
verstrekken in plaats van via de clubs. Op
deze manier kan de KNMV haar
licentiehouders nauwer bij de organisatie
betrekken qua communicatie. Ook wordt
de overstap naar een nationale licentie
kleiner en is er meer controle of de
aanvragen volledig zijn ingevuld i.v.m. de
verzekering. Tevens kan een efficiëntere
service worden verleend, omdat deze
rechtstreeks bij de KNMV komt te liggen in
plaats van bij de clubs.

Officialsopleidingen:
Het opleiden van officials om het niveau
van de wedstrijdbegeleiding omhoog te
krijgen. Hierdoor moet de
aantrekkelijkheid tot deelname aan KNMVwedstrijden toenemen. Er is er een
uitgebreid opleidingsprogramma
ontwikkeld, de eerste opleidingen vinden
plaats in 2016. Clubofficials zullen op
dezelfde manier worden opgeleid om ook
binnen de clubs goed geleide wedstrijden
aan te kunnen bieden. Daar bevinden zich
het grootste aantal sporters. In de
breedtesport wordt immers de basis gelegd
voor de topsport. Wanneer club- en KNMVwedstrijden op dezelfde manier worden
geleid zal de overstap naar
districtswedstrijden (en later naar
nationale en/of internationale wedstrijden)
kleiner worden.

Licentiestructuur:
Het aantrekkelijker en gemakkelijker maken van het
aanvragen een sportlicentie. Dit door het
herinrichten van de licentiestructuur, waarbij er
aandacht is voor de prijs, het aantal rijmogelijkheden
en het gemak om over te stappen van licentie.

"Door de juiste mensen met de juiste bagage
en handvatten zal de veiligheid en het
niveau aanzienlijk verhogen en verbeteren.
Waardoor er voor de motorsport een goed
fundament zal worden gelegd." – Guido
Kasten (sportcommissaris district Oost)

Ledenwerfacties doelgroepen:
Hiervoor is meer inzicht in de profielen van
KNMV-leden nodig. Via partners worden er
vervolgens gegevens ingekocht en aan de
hand van gegevens-analyse doelgerichte
wervingsacties uitgezet voor specifieke
doelgroepen.

Filmpjes:
Video wordt steeds een belangrijker
medium om te communiceren met leden en
potentiële leden. De KNMV gaat daarom met
meer met video’s werken.

Bikers Toolkit:
Het voortzetten van de Bikers Toolkit, in
aangepaste vorm. Momenteel is deze
financieel onvoldoende rendabel, maar de
BTK levert wel aanwas van nieuwe leden
op. Het streven is om een financieel
rendabele Bikers Toolkit te ontwikkelen.

Opvolgen opstapdagen:
Het verbeteren van ondersteuning bij het starten
met de motorsport. Jaarlijks wordt een aantal
opstapdagen georganiseerd waar veel deelnemers
op af komen. Echter voor sommigen lijkt de stap
om na de opstapdagen bij een club aan de slag te
gaan nog te groot. De KNMV gaat in overleg met
districten en clubs de deelnemers aan
opstapdagen uitnodigen voor een vervolg.

Binden brommer- en scooterrijders:
Potentiële recreatieve motorrijders kunnen al op
jongere leeftijd worden gebonden aan de KNMV.
Al voor het behalen van het motorrijbewijs kan de
KNMV inspelen op deze groep door een interessant
aanbod te creëren voor brommer- en
scooterrijders. De KNMV gaat in dit kader onder
andere een VRO Risico speciaal voor brommer- en
scooterrijders aanbieden.

“De VRO Risico voor brommer- en scooterrijders vergroot de verkeersveiligheid
doordat deelnemers aan de cursus bewuster gaan rijden.” - Erik Wierbos (KGI’er)

Nederland in top-tien van de wereld
Ambities 2016
-

Motocross senioren:

-

Motocross senioren-1*:

-

Motocross senioren landenteam:
Motocross senioren-1 landenteam:
Wegrace senioren:
Wegrace senioren-1*:
Enduro senioren:

-

Baansport senioren:
Baansport senioren-1*

1 medaille dames
1x top-8 MX1
1 medaille MX2 + 1x top-8 MX2 + 2x top-15 MX2
Zijspan: 1x medaille WK + 1x top-6 WK
1x top-8 WK 85cc
1x top-8 WK 125cc
1 medaille MX of Nations
1 medaille EK
1 top-5 WK superbike
1 top-5 Red Bull Rookies
1 top-8 EK dames
1 top-8 EK E1
1 top-8 EK E2
1 top-8 EK E3
1 medaille WK langbaan + 1 top-8 WK langbaan
1 medaille WK langbaan 125cc
1 top-8 WK 250cc

*Senioren-1: rijders jonger dan 18 jaar

Voortzetten selectiestructuur:
De KNMV is tevreden met de opzet van de
selectiestructuren voor motocross, wegrace
en enduro zoals deze in 2015 voor het eerst
zijn gehanteerd. In 2016 zal deze structuur
worden voorgezet.

Verbeteren balans topsport en breedtesport MX:
De opzet van de competitie zal onder handen
worden genomen. In de solo MX is het streven om
de districtscompetitie (DMX) en de NK-competitie
dichter naar elkaar toe te trekken om de overstap
gemakkelijker te maken. Ook de opzet van het
ONK wordt veranderd, waarbij de serie uit vier
wedstrijden bestaat en wordt verreden op
momenten dat er geen MXGP-wedstrijden zijn.
Voor de zijspanklasse wordt gezocht naar
samenwerking met andere bonden om een
interessante competitie van een hoger niveau neer
te kunnen zetten.
Verdere samenwerking Sportcentrum Papendal
(SMCP) / Centrum Topsport en Onderwijs (CTO):
De KNMV gaat de rijders in haar motocrossselectie
uitgebreider monitoren door meer testen af te
nemen bij het SMCP. Daarnaast gaat de KNMV
verder kijken naar mogelijkheden om met de
sportselecties een trainingssituatie te creëren in
samenwerking met het CTO Papendal.

Sportsponsoring:
De marketingmanager gaat enkele uren per
week aan de slag met het werven van
sponsoren. In de sport wordt gezocht naar
sponsoren voor de nationale en
internationale selecties. De opbrengsten
van deze sponsorgelden zullen weer ten
goede komen aan de programma’s van de
selecties.
Kwaliteit deelnemersvelden:
In de motocross en de wegrace wordt
gezocht naar een manier om het niveau van
de deelnemersvelden omhoog te krijgen.

“Sinds ik in de KNMV selectie van de KNMV
opgenomen ben en ik de laatste 2 jaar bij
het Dutch Racing team en de Red Bull
Rookies kon rijden is mijn sport carrière in
een stroom versnelling geraakt. Dit jaar
heb ik mijn eerste doel kunnen bereiken
door kampioen te worden in de Red Bull
Rookies Cup en volgend jaar mag ik GP
moto3 rijden bij het beste team dat er is.
Ik kijk er naar uit.” – Bo Bendsneyder
(winnaar Red Bull Rookies Cup 2015)

Organisatieontwikkeling
Ambities 2016
In 2016 melden zich minimaal 1 platinum, 2 goud/zilver en 4 brons leden zich aan bij de businessclub
Alle Jeugd-Nationale en ONK Motocross wedstrijden worden gedraaid door gecertificeerde clubofficials,
onder leiding van KNMV-officials (Hoofden van dienst, wedstrijdleider, juryvoorzitter en coördinator).
Minimaal 64 officials hebben de officialsopleiding gevolgd en succesvol afgerond.

Kanteling organisatie:
In 2015 is er een start gemaakt met de
kanteling van de organisatie door de KNMV
op te splitsen in een frontoffice en een
backoffice. In 2016 zullen de front- en
backofficeprocessen verder worden
geoptimaliseerd.

Aanpassingen software: Aanpassingen in het
softwareprogramma (CRM) waarmee de KNMV haar
relaties beheerd zullen ervoor zorgen dat er meer
wordt geautomatiseerd en er nog efficiënter
gewerkt kan worden.

Implementeren driehoeksverhouding:
De driehoeksverhouding KNMV-KGIRijschool zal contractueel worden
vastgelegd. Het gaat hier om rijscholen
waar KGI’ers in dienst zijn en waar men
dus het KGI-logo mag gebruiken. Met een
contract kan de kwaliteit beter worden
bewaakt, waardoor deze rijscholen de
juiste eisen voldoen die aan KGI’ers vanuit
de KNMV worden gesteld.

Trainen personeel:
Het personeel zal verder worden getraind
zodat men breder inzetbaar wordt en als
back-up van elkaar kan fungeren.

“Als serviceteam staan we sterk,
doordat we elkaar helpen en
kunnen vervangen. Hierdoor gaat
de service erop vooruit.” – Marja
van Munster (lid KNMV
Serviceteam)

Kennisdeling:
De KNMV wil graag haar kennis delen met het
buitenland over de onderwerpen
verkeersveiligheid en de veiligheid bij
evenementen. Afgezien van het feit dat de KNMV
dit belangrijke onderwerpen vindt, staan er ook
financiële vergoedingen tegenover, zodat een
alternatieve inkomstenbron ontstaat.

Partners:
Ook voor de recreatieve motorrijder gaat
de KNMV op zoek naar sponsoring, alleen
in een andere vorm dan in de sport. De
marketingmanager, die enkele uren per
week wordt vrijgemaakt voor sponsoring,
gaat voor de recreatieve motorrijder op
zoek naar partners voor de KNMV. De
bedoeling is dat deze partners namens
hun bedrijven speciale aanbiedingen
presenteren waar KNMV-leden van
kunnen profiteren. Ook het uitbreiden
van het aantal leden van de KNMV
Businessclub zal hier onderdeel van zijn.

Biodiversiteit:
De KNMV gaat aandacht besteden aan het
thema biodiversiteit. Uit onderzoek is
gebleken dat motocrosscircuits bijdragen
aan de biodiversiteit. De KNMV gaat dit
onderwerp onder de aandacht brengen bij
gemeenten en provincies, onder andere
door deelname aan congressen. Dit ter
bevordering en het behoud van circuits,
plus het creëren van mogelijkheden voor
nieuw aan te leggen circuits.

Handhaving geluid:
De KNMV gaat aan de slag met het plan Handhaving
Geluid dat eind 2015 is opgesteld. Dit plan is
samen met de MON ontwikkeld met als doelstelling
dat beide motorbonden dezelfde normen en
richtlijnen hanteren om op deze manier eenheid te
creëren. Rijders weten zo waar ze aan toe zijn en
hoeven hun motoren niet aan te passen voor de
verschillende competities.

E-learning:
Voor de KGI-opleiding wordt een e-learningmodule
ontwikkeld die als aanvulling op de bestaande
opleiding moet dienen. Op deze manier kan tijdens
de contactmomenten efficiënter worden gewerkt
en kan meer kennis worden overgedragen. Het
aantal contacturen blijft dan ook onveranderd.

