
Notulen districtsledenvergadering KNMV District Midden d.d. 23 april 2016 Pagina 1 van 3  

 
 
 

 

Notulen districtsledenvergadering 23 april 2016 

 
Aanvang  : 13.30 uur. 
Plaats  : Sport- en ontmoetingscentrum de Hilt. 
Aanwezig : Arjan Mak (voorzitter), Hans Burggraaff, Hans Houtman, Richard Valkering  

  Harry Sonderwal en 14 KNMV leden. 
Afwezig : met kennisgeving: H-DCN (Harley Davidson Club Nederland), MC Flevoland,  
   MC MIOS, MC NOP, MC Utrecht, MCWW, Stichting Motocross Haarlemmermeer,  

  MV Agusta Owners Club Benelux, Yamaha Diversion Club Nederland, Diederick  
  van Haselen, Rob van Pelt, Laura van Vliegen, Arie Bravenboer, Christa  
  Grootveld en Tjerk Mantel. 

Notulen  : Harry Sonderwal. 
 

 

1. Opening 
De voorzitter Arjan Mak heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering 
om 13.45 uur. In het verleden is deze vergadering gehouden in Hotel de Witte Bergen. 
Na de centrale huldiging van KNMV jubilarissen is dit de tweede keer dat er voor deze centrale 
locatie is gekozen. Hierna stelt het bestuur zich voor aan de vergadering en deelt de voorzitter 
mede, dat dit zijn laatste vergadering als districtsvoorzitter zal zijn. 

 
2. Bespreking districtsjaarverslag 2015 
Vanuit de vergadering zijn er geen op- en/of aanmerkingen op het ingediende jaarverslag 2015. 
Daarna volgt een korte toelichting op de gegevens van het totaal aantal clubs die vermeld zijn 
in het jaarverslag. 

 
3. Goedkeuring notulen districtsledenvergadering 2015 
De notulen worden paginagewijs doorgenomen en goedgekeurd.  
De voorzitter stelt het jaarverslag 2015 definitief vast. 

 
4. Toelichting districtsactiviteiten (sport en toer) 
Sportactiviteiten terugblik 2015; 
Voor de sport was het een goed jaar maar niet geheel vlekkeloos verlopen. 
Na de wedstrijdreglementswijziging in 2015 heeft district Noord besloten niet meer deel te 
nemen in de DMX-competitie en kort voor de start van onze DMX heeft Guido Kasten 
aangegeven geen DMX-coördinator meer voor Oost te kunnen zijn. Daarop is in onderling 
overleg besloten het reeds geplande programma af te werken. Dat Ab van Merkestijn het 
gedeelte van Oost heeft opgepakt is bewonderenswaardig, hiervoor is onze dank groot. 
Uiteindelijk is een mooi programma afgewerkt, er een goede samenwerking met District Oost 
en tot volle tevredenheid ook de Bonenberg Cup deelgenomen. 
 
In de loop van 2015 is ook een aanvang gemaakt om de inhoud van de DMX-reglementen voor 
alle districten gelijk op te stellen. Voor het huidige jaar is er weer een nieuw reglement 
opgesteld, waardoor District Noord is teruggekeerd in het DMX-circuit. 
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Vooruitblik 2016: 
Meer wedstrijden in het gebied van District Oost. 
In het huidige jaar zal de goede samenwerking met het District Oost worden voortgezet en de 
kampioenshuldiging samen worden georganiseerd. De DMX-cup finale zal in het District Midden 
worden gehouden bij MSV SALZ. Ons grootste zorgpunt is de vacature van Sportcommissaris 
binnen ons bestuur. De voorzitter vraagt de aanwezigen hun contacten aan te boren voor de 
invulling van deze vacature. 
 
Toeractiviteiten terugblik 2015; 
M.b.t. de toerclubs, legt Hans Burggraaff de procedure uit van het bezoeken van de toerclubs 
en toertochten. Het is de bedoeling dat elke club een keer bezoek krijgt van een 
toercommissaris of van een ander bestuurslid. Een verslag van het bezoek gaat naar de clubs en 
naar de KNMV. Op de Facebookpagina van ons district worden de toerritten aangekondigd. 
 
Vooruitblik 2016: 
Organisatie van het DOT-overleg, opstellen van de toerkalender 2016, bezoeken van toerritten 
en verdere ondersteuning geven aan de toerclubs. 

 
5. Verkiezingen districtsbestuur 
Arjan Mak is aftredend voorzitter en niet herkiesbaar. Er hebben zich geen kandidaten 
aangemeld, de vacature blijft open staan. De taken die tot het voorzitterschap behoren zullen 
onder de overige bestuursleden verdeeld. 
Hans Houtman wordt unaniem door de vergadering herkozen voor een tweede termijn als 
bestuurslid en Richard Valkering wordt ook unaniem gekozen als algemeen bestuurslid. 
 
Ab van Merkestijn wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet en het vele werk dat hij 
verzet voor de KNMV en District Midden. 
Vervolgens vraagt Ab van Merkestijn naar een uitleg over de ontwikkelingen in de Enduro. 
Norbert Cretier, voorzitter van de MSV SALZ legt hierop uit dat het steeds moeilijker wordt om 
een Endurowedstrijd te organiseren. Jammer genoeg hebben zij de geplande editie moeten 
annuleren. Grootste struikelblok is de politiek en de door de overheid opgelegde extra kosten. 
Door de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht wordt nu hard gewerkt aan een 
definitieve oplossing om drie geschikte terreinen vrij te maken. Ook denkt men er over na of 
een iets andere vorm (crosscountry) een mogelijkheid is. Onontbeerlijk is een goede 
samenwerking tussen alle partijen en achter de schermen wordt hard gewerkt om dit 
evenement weer mogelijk te maken.  
 
De voorzitter is sinds 2004 lid van het bestuur van het District Midden en heeft een 12-jarige 
zittingsperiode volbracht.  
Begonnen in de functie als toercommissaris en in 2013 gekozen tot districtsvoorzitter. 
In deze periode is er veel in positieve zin veranderd zoals: de ontwikkelingen binnen de KNMV 
voor de toerclubs, het gebruik van internet en de districts Facebookpagina. 
In de districtsorganisatie is ook veel gedaan, enkele voorbeelden hiervan zijn ons districts-
meerjarenplan, handboek voor de organisatie van toertochten, het ontstaan van een 
informatiemap voor vrijwilligers en o.a. het opstellen van taak- en functiebeschrijvingen voor 
de verschillende vrijwilligersfuncties. 
 
Hij vindt het jammer dat we er nog steeds niet in geslaagd zijn een opvolger te vinden voor de 
sportcommissaris binnen ons bestuur. Ook geeft hij aan bereikbaar te zijn voor het bestuur, 
zodat zijn ervaring niet verloren gaat. Hij legt de ontwikkelingen binnen het project 2020 uit 
en hoopt dat er nog meer aandacht gaat komen voor de recreatieve motorrijder en clubs. 
 
Gezien privéomstandigheden maakt hij niet van de mogelijkheid gebruik om via de ledenraad 
een extra bestuursperiode van drie jaar aan te vragen. 
Hij bedankt iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen. 
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Hans Burggraaff neemt het woord en dankt Arjan voor de werkzaamheden die hij voor de KNMV 
en met name voor ons district heeft verricht. Hans overhandigt hem een presentje onder 
vermelding dat het officiële afscheid van Arjan aan het eind van het jaar zal plaatsvinden. 

 
6. Agenda/ontwikkelingen Ledenraad District Midden 
De ledenraad is erg belangrijk binnen de KNMV en dus ook voor het District Midden. 
Nog niet alle zetels binnen de ledenraad zijn bezet, maar sinds december 2015 zijn twee 
nieuwe leden toegetreden namens ons district. Er zijn voor ons district nu nog twee zetels 
beschikbaar. 
 
7. Pauze 
 
8. Presentatie door Michel Menning 

Michel Menning houdt zijn zeer aansprekende lezing. Na de lezing wordt hij met applaus 
bedankt. 

 
9. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.45 uur onder dankzegging voor ieders inbreng. 

 
 
 


