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Voorwoord 
 
Het jaar 2012 zal als het jaar van de grote veranderingen kunnen worden omschreven. 
Een bijzondere en belangrijke stap heeft in Mei van dit jaar plaats gevonden. 
Na goedkeuring door de ledenraad is de bestuurlijke organisatie van de KNMV gewijzigd. 
Door deze wijziging maken de districtsvoorzitters geen deel meer uit van het KNMV Hoofdbestuur. 
 
Om de communicatie, input en contact met de districten in te vullen zal een districtsvertegen-
woordiger worden aangesteld. Hij of zij zal tweemaal per jaar contact hebben met het districts-
bestuur om zo de zaken met elkaar te bespreken of af te stemmen. Deze functie zou worden 
ingevuld door iemand die uitsluitend de belangen van de districten in z’n portefeuille zou moeten 
hebben. Net voor de jaarafsluiting is Harry van Haren hiervoor aangesteld. Hij combineert dit met 
zijn andere aandachtsgebieden, ledenbelangen, marketing, ruimtelijke ordening & milieu en het 
vrijwilligersbeleid. 
 
Ook binnen het districtsbestuur zijn verandering van toepassing. 
Na een periode van 12 jaar is afscheid genomen van Simon Groen; hij heeft hiermee zijn maximale 
zittingsperiode vol gemaakt. Zijn inzet heeft aan het district een bijzondere kleur gegeven en hier-
voor willen wij hem in het bijzonder bedanken. Dit jaar heeft Marlou Plomp het secretariaat over-
genomen, helaas heeft ze door omstandigheden in de loop van het jaar, de beslissing genomen te 
stoppen. In een kort tijdsbestek heeft ze toch de vrijwilligersmap kunnen opstellen; deze gebruiken 
we als informatiebron voor nieuwe kandidaat-bestuursleden. 
 
Aangezien er in de komende periode opnieuw bestuurswisselingen aan de orde zijn is er volop 
gewerkt aan de invulling hiervan. In de afgelopen jaren is gebleken dat het ontzettend moeilijk is, 
alle functies ingevuld te krijgen, te houden en hierin de nodige tijd te investeren.  
Er zijn gesprekken gevoerd met nieuwe kandidaat bestuursleden. 
Vanaf April dit jaar draait Erik Mars mee en behartigd de portefeuille van penningmeester. 
Joop van Holten heeft te kennen gegeven de invulling van het secretariaat te ambiëeren. 
 
Verder heeft het districtsbestuur een districtbeleidsplan (periode 2013-2016) opgesteld en de reeds 
eerder genoemde vrijwilligersmap. Ook zijn we aan de slag gegaan om de taak- en functie 
omschrijvingen voor de diverse bestuursfuncties uit te werken. 
 
Nieuwe clubs hebben we dit jaar ook kunnen verwelkomen. In de loop van 2012 hebben de Stichting 
Classic 50cc Road Racing en de Motorvereniging Urk zich aangesloten bij de KNMV. Jubilerende clubs 
waren de MC Mozamo (40 jaar), twee andere clubs vierden dit jaar het 50-jarig bestaan: de BMW 
Club Nederland en Harley Davidson Club Nederland. 
 
Evenals vorig jaar is er intensief aandacht besteed aan de realisatie van een permanent multi- 
functioneel durfsportcentrum in de provincie Noord-Holland. Inmiddels is er een business case 
opgesteld met twee opties welke ieder een bedrijfseconomisch positief perspectief hebben.  
Op dit moment is de politiek aan zet. 
 
Op toervlak zijn verschillende toerritten bezocht, contacten geweest met toerclubs en uiteraard het 
jaarlijks terugkerende DOT-overleg. Het door ons opgestelde handboek Adviezen voor de organisatie 
van toertochten, heeft inmiddels een officiële KNMV status gekregen en is landelijk geïntroduceerd. 
Kortom een jaar waarin de KNMV en district Midden volop in beweging is geweest. 
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Het bestuur van district Midden is in 2012 als volgt samengesteld; 
 
Naam     Functie 
Ab van Merkestijn   Voorzitter / sportcommissaris 
Arjan Mak    Toercommissaris / interim secretaris 
Rob van Pelt    Toercommissaris 
Jos Huiskens    ROM zaken / toercommissaris 
Erik Mars    Kandidaat penningmeester 
Joop van Holten   Kandidaat secretaris 
 
Gekozen bestuursleden in 2012; 
Marlou Plomp    Secetariaat 
 
Afgetreden bestuursleden in 2012; 
Simon Groen    Penningmeester / sportcommissaris 
 
Het districtsbestuur heeft in 2012 totaal 7 keer vergaderd. 
 
 

Districtsgegevens 
 
Ledental per provincie: 
   2009   2010   2011   2012 
Noord-Holland  6484   6524   7136    7842 
Utrecht   3364   3402   3573    3633 
Flevoland  1158   1155   1327    1514 
Totaal            11006            11081                       12036             12989 
 
 
Aantal clubs per provincie: 
   2009   2010   2011   2012 
Noord-Holland    14     15     15                18 
Utrecht     13     13     12        12 
Flevoland      5       5       5       6 
Totaal     32     33     32                                36 
              
 

Dragrace 
 
De dragrace-fans konden in 2012 traditiegetrouw weer terecht op Dragstrip Drachten. 
Dragrace Vereniging eXplosion organiseerd de wedstrijden voor het Nederlands kampioenschap. 
Naast de zeven autoklassen is er bij de motoren in maar liefst acht verschillende categorieën 
gestreden om een Nederlandse titel. De competitie is daarbij trapsgewijs opgebouwd en begint al 
bij de opstapklasse voor de jeugd, de Junior Drag Bikes en loopt vervolgens in snelheid en hoeveel-
heid pk’s op, om te eindigen bij de extreem snelle en spectaculaire Super Street Bikes en Funny 
Bikes. Het snelle asfalt van Drachten heeft een grote aantrekkingskracht op rijders uit de ons om-
ringende landen, waardoor er op Dragstrip Drachten een gemêleerd internationaal veld bij de start 
aanwezig is. Dat kwam ook tot uiting bij het verdelen van de prijzen, want in vijf van de acht 
klassen ging de Nederlandse titel naar een buitenlandse rijder. In de klasse Funny Bikes telden de 
wedstrijden in Drachten niet alleen mee voor het Nederlands kampioenschap, maar ook voor de 
EDRS European Drag Racing Series, een door Speedgroup opgezette Europese titelstrijd voor 
Sportsman klassen. In de klasse Super Twin Top Gas zijn in Drachten punten te verdienen voor de 
Euro Series, daarbij sleepte meervoudig kampioen Herman Jolink in 2012 de tweede plaats in de 
wacht.  
 
Na een meer dan geslaagd en onder tropische temperaturen afgewerkte Drachten Internationals, 
moest de naar begin Oktober verschoven laatste wedstrijd van het kampioenschap, de Dutch Finals, 
door de slechte weersvooruitzichten helaas worden afgelast. 
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Motocross 
 
Dit jaar is weer een gezamenlijke crosskalender samengesteld en ondanks het gering aantal circuits, 
is het programma rijkelijk gevuld. Grote waardering voor de clubs die ervoor zorgen dat de motor-
crossers toch een behoorlijk aantal wedstrijden kunnen rijden, al is het dan vaak op 1-dags circuits.  
 
Aan het geluid (overlast ?) is door de clubs veel aandacht besteed. De handhaving van de norm is 
soms voor de deelnemers een moeilijk punt. De strengere handhaving van de norm kan resulteren in 
ruimere openingstijden van de accomodatie. 
 
Aangezien er nog steeds geen uitbreiding is in het aantal circuits in Midden zijn er ook weer twee 
wedstrijden buiten ons district gereden. Waardenburg en Nunspeet hebben hun circuit open gesteld 
om ook daar een DMX te rijden. We zijn deze beide verenigingen zeer dankbaar en hopen daar weer 
terug te mogen komen. 
 
Het aantal deelnemers aan de DMX is verder teruggelopen, een duidelijk aanwijsbare reden is er 
niet. Het aantal afgegeven districtslicenties is nagenoeg niet minder dan andere jaren. Naarstig zal 
er in het bestuur worden gezocht een oplossing te vinden in de terugloop van deelnemers. Wel is 
aan de doelstelling van de DMX voldaan t.a.v. de overgang van rijders naar de jeugd c.q. nationale 
klasse.  
 
In Den Helder is het nog niet gelukt om de baan weer open te krijgen. De onderhandelingen zijn 
intensief met de Provincie Noord-Holland en gemeenten. Er wordt gezocht naar een tijdelijke  
oplossing zodat er toch een aantal wedstrijden kunnen worden verreden op een tijdelijke locatie. 
 
 
Overzicht provincie Noord-Holland; 
Bij MCWW (Wijde Wormer) is de cross dit jaar op een laag pitje gebleven. Het bestuur heeft  
getracht drie wedstrijden te organiseren, door gebrek aan vrijwilligers is het helaas niet gelukt.  
Ook het beschikbaar stellen van de aangevraagde vergunningen aan andere clubs bracht geen 
oplossing. Wel heeft de MCWW een CRT evenement georganiseerd, hiervoor is wel voldoende hulp 
beschikbaar.  
 
 
Overzicht provincie Utrecht; 
De MACRO in Rhenen heeft ook een succesvol jaar achter de rug. Veel bezoekers tijdens de ONK 
wedstrijden en voldoende deelnemers bij de club- en classicwedstrijd. Tevens een toertocht, een 
trial georganiseerd en met een kleine groep een Off-road. 
 
De MAC Veenendaal is dit jaar succesvol geweest in de Enduro, het NK moest jammer genoeg aan 
een andere club worden overgelaten. Er zijn veel kilometers gemaakt met het begeleidingsteam 
tijdens verschillende evenementen. De club is zeer actief in het organiseren van puzzelritten en 
toertochten. Een evenement dat steeds meer bekendheid krijgt is de rally die is georganiseerd. 
Hier zijn veel deelnemers en toeschouwers bij aanwezig, ook is RTL 7 op bezoek geweest. 
Zij hebben beelden gemaakt en hiervan is een half uur durende uitzending op TV uitgezonden.  
 
Bij de MC Utrecht is driftig gewerkt aan trainingsessies voor de jeugd. Net als bij de andere clubs 
ook hier een terugval qua deelnemers bij de DMX wedstrijden. De clubwedstrijden daarintegen zijn 
goed bezocht en er is ook een nationale wedstrijd op het programma gezet. 
 
Bij MSV SALZ (Amersfoort) is het jaar afgesloten met een goed gevoel. Veel rijders tijdens de 
trainingen en er is hard gewerkt aan de jeugdopleiding. Bij de DMX viel het aantal deelnemers daar 
wat tegen, voor de deelnemers was het een sportief spektakel met de juiste winnaars. Ofschoon de 
wind voor de club ook op de kop staat binnen de economische maatschappelijke ontwikkeling, blijft 
het de moeite waard offers te brengen om de mooie crosssport in bloei te houden.  
Met vertrouwen in de toekomst is men gestart met de bouw van een nieuw clubgebouw. 
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Overzicht provincie Flevoland; 
Bij de MC Flevoland in Lelystad is hard gewerkt aan behoud of verruiming van de openingstijden. 
Ook hier heeft men de nodige papieren en metingen verzonden om de omgevingsvergunning op orde 
te krijgen. Intern is er wijziging in het bestuur gekomen. Tevens is er hard gewerkt om de leden 
bewust te laten worden, van het feit dat er medewerking verwacht wordt bij het uitvoeren van 
werkzaamheden. Een redelijk aantal deelnemers bij de clubwedstrijden en soms wachttijden bij  
de vrije trainingen. 
 
Bij de MC NOP zijn verschillende wedstrijden verreden, maar door terugval van deelnemers is men 
gestopt met de clubwedstrijden. Tot ieders verbazing is de DMX wedstrijd goed bezocht. 
 
 
Het sportieve jaar is traditiegetrouw door het district in zalencentrum Utrecht afgesloten met een 
kampioenshuldiging. 
 
 

Enduro 
 
In 2012 zijn er in ons district geen Enduro evenementen georganiseerd. 
 
 

ROM activiteiten 

 
In 2012 is veel tijd en energie gestoken in het opnieuw tot leven wekken van een gewenste, maar 
bovenal noodzakelijke gewaarborgde faciliteit om de beoefenaars van de geluidsporten in de Kop 
van Noord-Holland de mogelijkheid te bieden hun tak van sport te beoefenen. Alhoewel deze 
faciliteit al langer is opgenomen in de structuurvisie van de Provincie Noord-Holland en feitelijk 
bepaald is binnen welke gemeente deze faciliteit dient te verrijzen, blijkt het een uitdaging van 
formaat de lokale overheid tot spontane en constructieve samenwerking te verleiden. 
 
Geluidsbeheersing lijkt de grootste uitdaging te vormen. Na de commissievergadering van  
eind Januari dit jaar, zijn aangedragen ideeën uitgewerkt en plannen gepresenteerd. Eerst aan de 
direct betrokkenen, vervolgens op 16 April aan de Commissie ROM van de provincie Noord-Holland 
en daarna nog eens op 25 April aan de raadsleden van de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder. 
 
Op basis van de positieve terugkoppeling van deze ontmoetingen is een werkgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de Provincie, de gemeenten Den Helder & Hollands Kroon, de NHMF  
(Noord-Hollandse Motorsport Federatie) en Jos Huiskens namens het KNMV District Midden ingesteld. 
De opdracht van de werkgroep is, de aangedragen mogelijke alternatieve locaties binnen de 
gemeenten Hollands Kroon en Den Helder te beoordelen en zo mogelijk de volgorde van geschikt-
heid aan te geven. 
 
Inmiddels is een business case op hoofdlijnen uitgewerkt waarbij de voorkeurslocatie als uitgangs-
punt is genomen. Als basis voor de financiële doorrekening is het exploitatie perspectief op de lange 
termijn gekozen, waarbij de voorkeur uitgaat naar een professionele bedrijfsvoering. Het stadium is 
nu bereikt dat de contouren voor het basis concept bepaald gaan worden. De bedrijfseconomische 
haalbaarheid is voor de twee uitgewerkte opties aangetoond en de politiek is nu aanzet. 
 
Door de constructieve wijze waarmee vanuit de NHMF is gewerkt aan het tot stand komen van het 
uitgebrachte advies en het vermogen om de steeds hoger oplopende druk vanuit het wildcrossen te 
handelen, werd het mogelijk om binnen de gemeente Den Helder tot het verlenen van 
evenementenvergunningen voor motorcross en trial te komen. In 2012 bleef dit beperkt tot slechts 
èèn evenement. 
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Speedway 
 
Bij de Stichting Motorspeedway Lelystad zijn dit jaar twee ONK’s verreden waaronder ook de finale. 
Het was wel even slikken dat een Pool de kampioen is geworden, maar daar is het ook een ONK 
voor. Het DSF clubkampioenschap is verreden met zijspannen en de Oldies. Tevens zijn de onder-
handelingen met de omgevingsvergunning in een ver stadium. Alle papieren, inclusief akoestisch 
rapport zijn ingediend. Een grote verbetering aan de baan is de behandeling met Fimonit, een Duits 
product dat de baan compacter maakt en zelfs na het geweld van de ONK er nog prachtig uitzag. 
 
 

Supermoto 

 
Bij SOEF die gebruik maakt van het Midland circuit in Lelystad zijn verschillende Supermoto wed-
strijden georganiseerd. Tevens is daar ook volop getraind aangezien het Midland circuit daar ook 
voor open is. 
 
 

Toer 
 
Zoals het voorgaande jaar hadden we ook dit jaar weer het plan om volop de toerclubs te bezoeken. 
De drie toercommisarissen hebben een keurige verdeling gemaakt in de bezoeken. 
Maar je heb niet alles in de hand, waardoor je de op die dag geplande rit door welke reden dan ook 
niet kan bezoeken. De clubs die wel bezocht zijn, waarderen het positief, omdat er vanuit de KNMV 
aandacht aan ze wordt besteed. Bijna alle toertochten worden op GPS gezet en zo zie je langzaam 
aan de papieren routebeschrijving verdwijnen. 
 
Ook dit jaar hebben we een DOT overleg gehouden waarbij we nogmaals gebruik mochten maken 
van het clubgebouw MC Mozamo, waarvoor onze hartelijke dank. Op de agenda van het DOT overleg 
zijn onder andere twee presentaties gegeven. 
 
Corrie Heida heeft een zeer interessante lezing gehouden over alle ins- en outs over Social Media  
en Wim van Weert over de tot stand koming van de nieuwe KNMV statuten. 
 
Trots zijn we op het feit dat het door ons opgestelde handboek Adviezen voor de organisatie van 
toertochten begin dit jaar een officieel KNMV document is geworden en landelijk geïntroduceerd. 
Vanuit het bondsbureau Arnhem wordt een aantal malen per jaar het landelijk toercommissaris-
overleg gehouden. Deze zijn uiteraard door ons bezocht en in deze meetings worden we op de 
hoogte gehouden van wat er landelijk speelt op het toergebied. Dit jaar zijn we voorzichtig gestart 
met het benaderen van niet-KNMV aangesloten motorclubs. Op dit punt hebben we even een pas op 
de plaats gemaakt. Binnen de KNMV zijn er voor de individuele motorrijder tal van voordelen, men 
is bezig met de propositiebepaling van motorclubs. Hieruit moet een pakket komen waarmee we 
richting de niet-aangesloten clubs kunnen gaan. 
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Notulen districtledenvergadering  
 11 April 2012 

 
1 Opening. 

De voorzitter Ab van Merkestijn opent de vergadering om 20:05 en heet iedereen van harte 
welkom. In het bijzonder aan Johan Becker (sporttechnisch directeur), alsmede aan de 
aanwezige jubilarissen en leden van de ledenraad. 

 
Ab van Merkestijn is blij met deze toch wat grote opkomst, als we kijken naar het totaal 
aantal leden in het district dan is het een kleine opkomst.  
Afmeldingen zijn ontvangen van: 

 - GSX 600/750/100 F toerclub, MC Mozamo, Peter Merkelbach, MCWW, MC MIOS, Stichting 
   Tulpenrit en Mike van Aken. 

 
We hebben deze keer geen gastspreker maar wel een blikvanger, dat is de motor  
van Jeroen Swiers uit Hilversum met zijn Honda CBR 1000 RR racemotor. Hij rijd o.a. mee in  
de KNMV supercup 1000. Mochten er mensen vragen willen stellen aan Jeroen kan dat aan 
het einde van deze vergadering. 
 
Er is in 2011 veel gebeurd rondom het circuit in Den Helder en daarvan brengt Jos Huiskens 
u later in de vergadering op de hoogte tijdens zijn presentatie daarover. 

 
  

2 Mededelingen vanuit het district  
De voorzitter stelt in het kort de huidige bestuursleden voor. Voorafgaand aan de 
vergadering is een enquêteformulier overhandigd aangaande zaken rondom de district-
ledenvergadering. Wij verzoeken de enquêteformulieren aan het eind van de vergadering in 
te leveren, de verbeterpunten zullen we ter harte nemen.  
 
Op het gebied van sport wordt er vanuit district Midden niets georganiseerd in 2011. 
Wel worden er tal van wedstrijden georganiseerd en begeleiden we verschillende 
motorclubs die in het bezit zijn van een circuit zijn. Ons district heeft geen race circuit. 
Totaal zijn er in ons district 4 motorcrosscircuits, daarvan zitten er 2 in Utrecht, de 
provincies Noord-Holland en Flevoland hebben er elk 1. Dit jaar is er ook weer een 
landelijke crosskalender opgesteld, in totaal zijn er zo’n 40 crosswedstrijden verreden en 
dat is buiten de DMX wedstrijden om. Dus om daar een kalender voor te maken is geen 
overbodige luxe. Op de eerste wedstrijd in Heerde werd er tot onze spijt meer dan 94 DBa 
gemeten en dat is teveel. Als de KNMV niet aan die geluidsnorm kan voldoen zal het crossen 
niet lang meer bestaan. De clubs moeten er dus alles aan doen om toch die norm te 
handhaven en iedereen daar op te attenderen. Ook aan de veiligheid niet te vergeten wordt 
veel aandacht besteed. 
 
Op sportgebied is duidelijk te merken dat de economische crisis gevolgen heeft, het aantal 
deelnemers aan DMX wedstrijden is namelijk terug gelopen. De deelnemers die we nu nog 
hebben willen we graag vasthouden. Er zal vanaf 2012 geen landelijke finale meer gereden 
wordt wat natuurlijk erg spijtig is. 
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In 2011 is er weer veel gebeurd m.b.t. de talentontwikkeling, daar is de district 
coach Marcel Hartman erg druk mee. De buitenlandstage is gehouden in Spanje. 

 
Op toergebied hebben wij in 2011 met de 3 toercommissarissen in ons district verschillende 
toerritten bezocht. Alle toercommissarissen komen 3x per jaar bij elkaar voor een landelijk 
overleg en wederom is in ons district de toerkalender digitaal afgehandeld. Ook hebben we 
dit jaar weer een DOT overleg gehad die gehouden is in het clubgebouw van MC Mozamo 
(daarvoor onze dank). Jos Huiskens en Arjan Mak zijn in 2011 druk geweest met het 
ontwikkelen van het handboek Adviezen voor de organisatie van toertochten. 
 
Dit handboek is in 2012 afgerond en is door de KNMV erkend, het kan als document gebruikt 
worden door de toerclubs. Er hebben zich in 2011 twee nieuwe motorclubs aangesloten 
(Stichting Eenhoornfederatie en Stichting motorcross Haarlemmermeer) tevens zijn er twee 
nieuwe clubs die zich onlangs (in 2012) aangemeld hebben. 

 
Voor het eerst dit jaar is op het gebied ROM Jos Huiskens in 2011 gastlid geweest van de 
commissie ROM. Reden hiervan is meer kennis te verkrijgen en heeft hij meegewerkt aan 
twee notities. Men heeft zich duidelijk de vraag gesteld wat willen we als commissie ROM, 
brandjes blussen of meer beleidsmatig werken. De bevindingen zijn voorgelegd aan het 
KNMV bestuur. Dit gastlidmaatschap resulteerde in het auteurschap van een tweetal 
documenten, te weten: “ Knelpunten Circuits’’ en “De toekomst verkenning ROM’’ 
 
Op het circuit in Den Helder is Jos Huiskens in 2011 begonnen met het (in zijn woorden) 
schoffelen als een vrolijke tuinkabouter. Op 31 december 2011 mocht het circuit zijn deuren 
sluiten, maar door slim opereren vanuit het district werden er toch openingen gecreëerd. 
Voor het jaar 2012 zal Jos Huiskens verder gaan met de ontwikkelingen voor het circuit in  
Den Helder. In de maand April zal het plan m.b.t. het circuit gepresenteerd gaan worden, 
dus zal dat een spannende tijd zijn. 
 
Vanuit het districtsmeerjarenplan hebben we voor het jaar 2012 verschillende doelstellingen 
op de agenda staan zoals: Werven van niet-KNMV aangesloten clubs, bezoeken van toer-
clubs, opzetten van het DOT overleg en het rijden van de verschillende toerritten. 
 
 Ook zullen we in 2012 de Speedway- en motorcrossclub in Lelystad ondersteunen met het 
behalen van de WABO richtlijnen en uiteraard de nodige inspanningen verrichten t.a.v. de 
permanente crosslocatie in Noord-Holland. Ook volgen we de ontwikkelingen met de nieuwe 
methode van geluidsmeting. Uiteraard zullen we hierbij nauw samenwerken met het KNMV 
bondsbureau die ons met raad en daad bijstaan. 
 

 
3 Goedkeuring notulen districtledenvergadering 2011 

De notulen wordt pagina gewijs doolopen en daarbij de volgende opmerkingen gegeven; 
Tjerk Mantel: 
Stelde de vraag wat er is gedaan met enquête formulieren van vorig jaar. 
De voorzitter legde daarin uit dat er nu bijvoorbeeld naambordjes te zien zijn aan de tafel 
van de bestuursleden en de presentatie van de agenda, de uitslag hiervan is ook 
doorgegeven aan het KNMV bondsbureau. 
 
Marius van de Beek: 
- Pagina 6/8 punt 2 staat er een streepje tussen het woord voorzitter. 
 
Ab van Ginhoven: 
- Pagina 8/8, hij is het niet eens met de formulering van de tekst over het geluid, het is een 
probleem van de maatschappij, de klant is slachtoffer, hiermee refererend naar de 
geluidsnorm voor nieuwe auto’s, wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 
Verder waren er geen opmerkingen en zijn de notulen na opmerkingen zowel inhoudelijk als 
tekstueel goedgekeurd. 
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4 Bespreking district jaarverslag  2011 
Na een vraag van Paul Broekhoff op pagina 2/8 geeft Ab van Merkestijn aan dat het aantal 
leden die genoemd worden in het districtsjaarverslag kunnen verschillen. Dit kan komen 
vanwege de verschillende peildatums. De peildatum van 1 maart of 1 april kan erg veel 
verschillen en dat komt o.a. doordat er in de maand maart nieuwe licentieaanvragen 
worden gedaan. De Motorbeurs is in die maand ook geweest en daar zijn veel nieuwe leden 
uit voort gevloeid en ook zijn er veel VRO cursussen aangevraagd, vandaar het verschil. 
 
Tjerk Mantel mist op pagina 5/8 iets bij de zin de “digitaal” indienen, wat wordt er digitaal 
ingediend ? Door Arjan wordt aangegeven dat het de toerritten zijn. Ook vraagt hij of de 
toerclubs die nog niet zijn aangesloten zijn bij de KNMV benaderd zullen worden ?  

  
 Ben Rouwenhorst vraagt wie het stukje van de Speedway heeft geschreven. Voorzitter geeft  
 aan dat dit i.v.m. de ziekenhuisopname van hem de tekst van het districtsbestuur afkomstig  
 is. Ben geeft aan dat het inhoudelijk goed verwoord is. 
 
 
5 Verkiezingen districtsbestuur en districtsvoorzitter 

Aftredend en niet herkiesbaar vanwege zijn volbrachte looptijd (12 jaar) in het bestuur  
is Simon Groen. We vinden het erg jammer dat Simon aftreed en hopen dat we binnenkort 
een nieuw penningmeester mogen verwelkomen. Hij blijft ons voorlopig nog bijstaan 
vanwege de overdracht van de verschillende taken. Simon wordt uiteraard bedankt voor zijn 
staat van dienst. 
 
Wel is er een nieuw bestuurlid (Marlou Plomp) die afgelopen jaar mee heeft kunnen lopen  
en de taak van secretaris op zich zal nemen. Marlou Plomp stelt zich even voor waarna er 
goedkeuring wordt gevraagd aan alle aanwezigen in de zaal en zij kan door middel van 
handopsteken gekozen worden. Vanaf nu mag Marlou Plomp de taak van secretaris op zich 
nemen. 

 
 
6 Verkiezing leden voor de ledenraad 
 Ab geeft de nodige uitleg over de zittingsperiode van 6 jaar in de ledenraad, doordat de  
 ledenraad in het najaar is gestart hebben deze mensen extra tijd, zij zullen dus volgend  
 jaar aftredend zijn. Peter Merkelbach heeft aangegeven doordat hij te druk is met  
 verschillende werkzaamheden te stoppen met de ledenraad, helaas kon hij vanavond niet  
 aanwezig zijn.  We zullen hem op persoonlijke wijze bedanken voor zijn werkzaamheden  
 die hij verricht  heeft. 

 
Momenteel hebben we 2 vacatures open staan voor nieuwe leden in de ledenraad en de 
voorzitter doet ook een oproep hiervoor. 

 
 
7 Huldiging jubilarissen  

In 2011 kent district Midden 69 jubilarissen, daarvan zijn er vanavond 24 aanwezig. 
Waarvan: 
25 jaar KNMV lid :15  personen. 
40 jaar KNMV lid :  7  personen. 
50 jaar KNMV lid :  2  personen. 
 
Zij worden door Simon Groen gehuldigd en voorzien worden van speld plus gegraveerde pen, 
als laatste krijgen ze van Marlou Plomp een bos bloemen. De niet aanwezigen krijgen 
binnenkort hun speld thuis gestuurd. Meneer B.Post heeft zijn 40 jarig speldje 10 jaar 
gelden niet in ontvangst kunnen nemen vanwege ziekte en verteld ons dat hij hem ook niet 
opgestuurd gekregen. Simon belooft hem dat hij hem z.s.m. krijgt. 
 
 

8 Pauze 
Er wordt om 21:35 pauze gehouden en iedereen wordt om 21:45 weer uitgenodigd om de 
zaal in te komen zodat we verder kunnen gaan met deze vergadering. 
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9 Toelichting op het KNMV jaarverslag 2011 
 Johan Becker (sporttechnisch directeur) geeft een toelichting op het jaarverslag. 

Hij stelt zich eerst even voor omdat hij pas een ½ jaar bij de KNMV werkzaam is en vertelt 
even wat zijn taak is binnen de KNMV. Heel simpel gezegd wordt er door Patrice Assendelft 
de niet-sport werkzaamheden gedaan en Johan Becker neemt de afdeling sport onder zijn 
hoede. 
 
Hij verteld hoe blij de KNMV is met het aantal leden (52.500) die ze hebben maar zegt 
daarentegen ook dat er nog veel zieltjes te winnen zijn. Ook verteld hij over de 
ontwikkelingen van het blad GRIP en hoort daar graag onze mening over.  
 
Verder gaat Johan Becker pagina gewijs door het jaarverslag. 
 
Op het gebied van talentontwikkeling in de sport maken we grote sprongen, zowel bij de 
wegrace als bij de motorcross. Het dienstverband van Leon Giesbers (bondscoach 
motorcross) is beëindigd, tevens is na intern onderzoek ook afscheid genomen van een 
fysieke trainer (geen vast dienstverband). De districtstrainers nemen de taken voorlopig 
waar. 
 
Het bestuur heeft budget gekregen voor de Enduro & Trail. Kees van der Ven is door de 
KNMV benaderd om teammanager te worden van de ISDE (International Six Days Enduro), 
beter bekend als de Zesdaagse. 
 
De licentie aanvragen liggen dit jaar op hetzelfde niveau. 
 
Hij verteld ook dat veel sportaccommodaties onder druk staan en er veel steun moet 
komen. Als dat namelijk niet gebeurd zullen we dezelfde kant opgaan van België die nog 
nauwelijks circuits heeft. 
 
Nederland is wat dat betreft het strengste land qua het mogen hebben van het aantal DBa. 
Hij heeft de ervaring dat als de coureurs er lucht van krijgen dat er niet gecontroleerd 
wordt ze toch die met die herriepijp komen en daardoor problemen ontstaan. 
 
Op financieel gebied zijn er goede resultaten geboekt, er is geld vrijgekomen voor de 
talentontwikkeling en ook voor het vervolg op de quikscan. 
 
 
Met het meerjarenbeleidplan (2013-2016) van de KNMV willen we aansluiting vinden bij de  
NOC/ NSF. Als niet Olympische bond moeten we onze aansluiting koesteren. Omdat wij nu 
ook een 2 sterrenbond (> 50.000 leden) zijn bij de NOC/NSF betekent dat er voor ons ook 
meer mogelijkheden zijn. 
 
Vraag vanuit de zaal van dhr. van Ginhoven; 
Er wordt in het jaarverslag gesproken over ‘’door uw inspanning’’. 
Wat wordt daarmee bedoeld ? 
 
Reactie Johan Becker; 
Daarmee wordt bedoeld de inspanning van leden, door meer leden zijn er hogere inkomsten 
en licentieaanvragen. Voorzitter verwijst naar de bijeenkomst die gehouden is voor leden 
van de ledenraad. 
 
 

10 Presentatie ‘’Hoop doet leven’’ door Jos Huiskens 
Tijdens deze presentatie legt Jos Huiskens uit wat er nu gaande is in Den Helder m.b.t. het 
circuit. 
 
 

11 Rondvraag 
 Dhr. Bravenboer heeft geen vraag maar eerder een mededeling en een brief geschreven die  
 hij graag zou willen voorlezen tijdens deze vergadering. We zijn al flink uitgelopen in de  
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 vergadering maar Ab geeft toch het woord aan dhr. Bravenboer om de brief voor te lezen. 
In deze brief geeft dhr. Bravenboer zijn mening over verschillende zaken binnen de KNMV 
waarin hij teleurgesteld is. Wij nemen deze brief erg serieus en Johan Becker stelt voor om 
daar later persoonlijk op terug te komen. 
 
 

12 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 en dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en 
wenst iedereen een goede terug reis. 
 
 
 
 
Secretaris, 
 
 
 
Arjan Mak & Marlou Plomp 

 
 
 

 

 
 


