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Notulen DOT-overleg 26 oktober 2016 

 
Aanvang  : 19.30 uur 
Plaats  : Sport- en ontmoetingscentrum de Hilt 
Aanwezig :Hans Burggraaff, Hans Houtman, Richard Valkering (VZ), Harry Sonderwal, de 

clubs vermeld op de presentielijst (bij secr.) en Meinte Hoekstra (KNMV) Ook 
zijn twee leden van de MC de Graafschap (Oost) aanwezig. 

Notulen  : Harry Sonderwal 
 

 

1. Opening 
De voorzitter Richard Valkering heet de aanwezigen van harte en opent de vergadering. Hij 
stelt vast, dat het aanvangstijdstip volgende keer later kan.  
De aanwezigen stellen zich voor aan de vergadering.  
Tevens wordt besloten de notulen mee te sturen met de uitnodiging. 
De notulen van het DOT-overleg 2015 worden goedgekeurd en vastgesteld. 

 
2. Wat doen de KNMV en het District voor de (toer)clubs. 
Dit punt wordt middels een presentatie behandeld door Hans Burggraaff. 
De presentatie is op te vragen bij de secretaris. 

 
3. Opstellen Toerkalender 2017. 
Hans Houtman legt de gevolgde procedure uit aan de clubs. 
Naar aanleiding van de hierop volgende discussie wordt geoppert, dat het misschien nuttig is 
om vanuit het district diverse workshops te houden. Dit punt wordt meegenomen door het 
bestuur van het district 

 
4. KNMV update 
Meinte deelt de volgende zaken mede: 
Binnen het project 2020 zijn diverse projectgroepen aan het werk om allerlei zaken nader uit 
te zoeken en te beschrijven. Omtrent de uitkomsten hiervan is nog niets bekend. 
Met betrekking tot het dijken-verhaal zijn er besprekingen met een aantal gemeenten geweest 
en de uitkomst is nog onduidelijk.  
De ledenaantallen worden minder. Naar aanleiding van de discussie hierover trekt Ab van 
Merkestijn de vergelijking naar de KNVB, waarbij alle leden van de clubs automatisch lid zijn 
van de KNVB. Het zou ook kunnen om bij aanschaf van een motorfiets het 1e jaar gratis lid te 
zijn van de KNMV. 
De KNMV-motordag is niet doorgegaan vanwege het niet verstrekken van een vergunning voor 
het evenement. De vraag is of dit evenement misschien lokaal 3 of 4 keer per jaar decentraal 
georganiseerd kan worden. De opdracht aan het districtsbestuur is om uit te zoeken of dit 
haalbaar is. Er zijn nog vier plaatsen vrij binnen de ledenraad voor leden vanuit het District 
Midden. 
Het District Oost heeft een avondvierdaagse voor motoren. Is zoiets iets voor het District 
Midden en zo ja, wat kan de KNMV daarbij betekenen? 

 
5. Pauze 
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6. Presentatie Hein Veerman van het NOC/NSF 
Hein heeft een sprekende presentatie over de houding van de clubs en het interesseren van 
kandidaat leden en het behouden van leden. 
Na afloop bedankt de voorzitter zijn inbreng binnen deze vergadering. 

 
7. Rondvraag 
Hans Houtman vraagt aan alle clubs inbreng bij de onderwerpen of sprekers voor het volgende 
DOT-overleg. 

 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur onder dankzegging voor ieders inbreng. 

 


