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Voorwoord 
 
 
Het jaar 2013 is in vele opzichten een bijzonder jaar. 
Allereerst voor mij persoonlijk, dit jaar voor het eerst in de rol van districtsvoorzitter.  
Anderzijds door de vele ontwikkelingen in het district en de veranderingen binnen ons bestuur. 
 
Aan mij de eer Ab van Merkestijn op te volgen, die de maximale bestuursperiode erop heeft zitten. 
We hebben hem leren kennen als een goed en betrouwbaar bestuurder met een scherp oog voor 
verschillende belangen. Hij heeft overzicht, zegt waar het op staat, kortom je weet wat je aan hem 
hebt. Voor ons district actief als sportcommissaris en sinds 2005 in de rol van districts-voorzitter. 
 
Binnen de KNMV heeft hij van zeer nabij het veranderingsproces van dertien provinciebesturen naar 
de huidige vijf districten meegemaakt. Onder zijn leiding is de DMX ontstaan, dit is van groot belang 
geweest, in de algehele ontwikkeling van de motorcross op clubniveau in Nederland. 
Menig crosser en ouder heeft met hem te maken gehad, altijd rechtvaardig en standvast. 
Ook heeft hij deel uitgemaakt van diverse commissies en voor de KNMV veel goed werk gedaan. 
Niet voor niets is hij door de KNMV in februari 2012 onderscheiden als Official van Verdienste.  
Graag willen wij hem bedanken voor al zijn inzet. Gelukkig begeleidt hij voor ons nog de DMX-
activiteiten tot er een geschikte opvolger is. 
 
 
Tijdens de districtsledenvergadering is na een periode van drie jaar ook afscheid genomen 
van Jos Huiskens. Vanwege een nieuwe uitdaging op zijn pad heeft hij besloten zich niet meer 
herkiesbaar te stellen. Met een grote voorliefde voor motorrijden is hij in 2010, na een jaartje te 
hebben proefgedraaid, gestart als toercommissaris. Mede door zijn inbreng zijn onder andere het 
document “Adviezen voor de organisatie van toertochten”, ons districtsbeleidsplan en de 
vrijwilligersmap opgesteld. De laatste twee jaar heeft hij de ROM activiteiten in het district 
opgepakt. Ook heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd bij de ontwikkelingen in Noord-Holland 
om een definitieve motorcrosslocatie te realiseren. Uiteraard willen we hem hiervoor bedanken. 
 
 
Na een jaartje te hebben meegedraaid in de functie van (kandidaat)penningmeester heeft 
ook Erik Mars besloten te stoppen. Deze functie bleek onvoldoende uitdaging te geven om mee 
verder te gaan. Goed nieuws is dat hij deel blijft uitmaken van het KNMV-vrijwilligerskorps.  
We hopen dat hij voldoening kan vinden in de Wegracecommissie en waarderen zijn inzet. 
 
 
Dit jaar draaien tot volle tevredenheid drie nieuwe mensen mee. Joop van Holten als secretaris 
en Hans Houtman in de toertak. Momenteel is ook Hans Burggraaff actief en zich aan het oriënteren  
op toergebied. Alles bij elkaar opgeteld staat er in een periode van twee/drie jaar een nagenoeg 
nieuw districtsbestuur. U zult dan ook begrijpen dat er veel tijd is geïnvesteerd in de overdracht 
van taken en begeleiding van de nieuwe mensen. 
 
 
Dit jaar heeft ook in het teken gestaan van de nieuwe bestuurlijke organisatie binnen de KNMV. 
Na goedkeuring van de gewijzigde KNMV-statuten in 2012 is er een nieuwe weg ingeslagen. 
De samenwerking met het bondsbureau is op meerdere vlakken uitgebreid en de contacten met de 
districtsvertegenwoordiger zijn opgestart. Goed is te merken dat de KNMV de districten van groot 
belang vind en er zijn initiatieven ondernomen om met elkaar aan de slag te gaan. 
 
 
 
 
 
Arjan Mak 
Voorzitter district Midden. 
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Het bestuur van district Midden is in 2013 als volgt samengesteld; 
 
 
Naam     Functie 
Arjan Mak    Voorzitter 
Joop van Holten   Secretaris 
Erik Mars    Penningmeester 
Rob van Pelt    Toercommissaris 
Hans Houtman    Toeractiviteiten 
Hans Burggraaff   Toeractiviteiten (kandidaat bestuurslid) 
 
 
Afgetreden bestuursleden in 2013; 
Ab van Merkestijn   Voorzitter 
Arjan Mak    Toercommissaris 
Jos Huiskens    Toercommissaris / ROM zaken 
Marlou Plomp    Secretaris 
 
 
Gekozen bestuursleden in 2013; 
Arjan Mak    Voorzitter 
Joop van Holten   Secretaris 
Hans Houtman    Toeractiviteiten 
 
Het districtsbestuur heeft in 2013 totaal 7 keer vergaderd. 
 
 
 

Districtsgegevens 
 
Ledental per provincie: 
   2010   2011   2012    2013 
Noord-Holland   6524    7136    7842     7603 
Utrecht    3402    3573    3633      3581 
Flevoland   1155    1327    1514     1469 
Totaal              11081                        12036             12989   12653 
 
 
Aantal clubs per provincie: 
   2010   2011   2012   2013 
Noord-Holland    15     15                18                18 
Utrecht     13     12        12     12 
Flevoland      5       5       6       5 
Totaal     33     32                                36     35 
 
 
 
Binnen ons district hebben we het Classic Race-Demo Team als nieuwe club kunnen verwelkomen. 
Enige jubilerende club dit jaar is de MC Noord Oost Polder (40 jaar). 
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Dragrace 
 
De in ons district gevestigde Dragrace Vereniging eXplosion heeft haar activiteiten beëindigd. 
Deze spectaculaire dragrace-evenementen worden voortgezet door Quartemile. Deze club is 
statutair gevestigd in District West. 
Voor meer informatie en de agenda bekijk de website: www.quartermile.nl 
 
 
 

Motocross 
 
Evenals voorgaande jaren is er ook nu weer een crosskalender opgesteld waar alle clubs uit ons 
district hun wedstrijden op konden publiceren. Hier is goed gebruik van gemaakt. 
Bij gebrek aan een permanente locatie vinden in Noord-Holland de meeste crossevenementen nog 
steeds plaats op 1-dags wedstrijden. Dit jaar zijn er verdere stappen gezet om uiteindelijk toch een 
permanente crossplek te realiseren. Verder in dit jaarverslag op pagina 5 komen we hierop terug. 
 
 
Op het gebied van geluid is er dit jaar weer heel veel commotie geweest tussen rijders en 
organisatoren. Dit heeft erin geresulteerd dat de normen voor de Inters zijn bijgesteld.  
Ook zijn voor de Nationale en EK/WK rijders is de geluidsnorm bijgesteld, dit om de rijders 
tegemoet te komen en in een soort overgangsperiode komende jaren te trachten wel aan de strenge 
normen te voldoen. Tijdens club- en DMX-wedstrijden is de geluidsnorm strak gehandhaafd en 
verschillende rijders zijn naar huis gestuurd als men boven de norm was of hieraan niet kon 
voldoen. Ook zijn er gesprekken door de bonden met fabrikanten/importeurs/dealers om het geluid 
bij de bron aan te pakken. 
 
 
Wat betreft het cross gebeuren is nu de crisis toch wel echt merkbaar geworden.  
Dit jaar hebben District Midden en Oost de DMX competitie samengevoegd. Vooral door de terugval 
in Oost maar ook in Midden was het wenselijk om samen te gaan. De resultaten zijn bevredigend te 
noemen en er is bij ons weer een lichte stijging te zien. Wel is aan de doelstelling van de DMX 
voldaan t.a.v. de overgang van rijders naar de jeugd c.q. nationale klasse.  
In Nunspeet is een DMX georganiseerd en we zijn de club hier zeer dankbaar voor. 
 
 
Van het totaal aantal DMX-wedstrijden is er 1 wedstrijd vanwege de vele regen afgelast, maar in 
een later stadium verreden. Op een sfeervolle avond met veel bezoekers, zijn zoals gebruikelijk  
in Zalencentrum Utrecht de kampioenen in het zonnetje gezet.  
 
 
 
Overzicht provincie Noord-Holland; 
MCC Den Helder: 
Het is helaas niet gelukt de baan weer open te krijgen, wel zijn er drie wedstrijden georganiseerd 
op basis van een evenementen vergunning. De eerste wedstrijd was een DMX en de aanwezigheid 
van 130 deelnemers laat zien dat er enorme behoefte is om de sport te beoefenen. We hopen dat er 
volgend jaar weer meer van het circuit gebruik gemaakt mag worden. 
 
 
Stichting MC Wijde Wormer (MCWW): 
In tegenstelling tot de ontwikkelingen bij andere crossclubs is er bij de MCWW een streep gezet 
door de motorcrossactiviteiten. Na eerdere pogingen, is het niet gelukt de vergunningen onder te 
brengen bij andere organisatoren. Het bleek voor de club zelf organisatorisch niet mogelijk de 
crossactiviteiten op een goede wijze voort te zetten.  
Alle aanwezige materialen zijn in de verkoop gezet. 
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Stichting Motorcross Haarlemmermeer: 
Op 14 en 15 juni heeft hier Nederlands grootste hobbymotorcrossevenement plaats gevonden met 
een ware primeur. De club wil graag de deelnemers en publiek kennis laten maken met nieuwe 
ontwikkelingen. Op de eerste dag is namelijk Europa’s eerste open beker-wedstrijd voor elektrische 
crossmotoren georganiseerd.  
 
Tot op heden zijn er vooral demowedstrijden verreden, maar zij willen toch een competitie- 
element toevoegen. Daarom kon iedereen die de beschikking heeft over een elektrische crossmotor 
zich inschrijven.  
Omdat deze tak van de sport nog in de kinderschoenen staat, is dit in Europa nog niet eerder 
gebeurd. De zogenoemde MXE-klasse mag (nog) niet worden gezien als vervanging voor wedstrijden 
waarbij met conventionele motoren wordt gereden. Maar de ontwikkelingen op het gebied van 
elektrische motocross gaan zeer snel en de organisatie hoopt dan ook dat deze manier van rijden 
straks een vaste plek in de wedstrijdschema’s zal krijgen. 
 
Met 600 inschrijvingen in 2012 heeft de club zijn positie als grootste hobbymotocrossevenement  
van Nederland verder verstevigd. Bij deze 23e editie zijn na een aarzelende voorinschrijving 
motocrossers uit het hele land én het publiek weer volop aan hun trekken gekomen met mooie 
wedstrijden, een prachtige baan en competitieve klassementen. 
Uiteraard biedt dit spektakel ook prachtige wedstrijden voor conventionele crossers. 
Een kleine regenbui zorgde voor een “glijbaan”effect die voor de toeschouwers komische beelden 
opleverden. De samenwerking tussen gemeente, politie en hulpdiensten was prima en hiermee is 
een goed voorbeeld gegeven die de organisatie in de toekomst verstevigd.  
 
 
 
Overzicht provincie Utrecht; 
MACRO Rhenen: 
In Rhenen bij de MACRO een succesvol jaar, wederom veel bezoekers tijdens de ONK wedstrijden. 
Tevens is er een toertocht georganiseerd. Ook het clubhuis is uitgebreid waar op zaterdag, de 
werkdag druk gebruikt van wordt gemaakt.  
 
 
MAC Veenendaal: 
In Veenendaal is het Enduroteam nog altijd zeer actief, helaas is het dit jaar niet gelukt om 
kampioen te worden. Wel wist het team de Kampioenswedstrijd te winnen en er zijn veel 
kilometers gemaakt met het begeleidingsteam bij verschillende evenementen. Ook organiseert 
de MAC Veenendaal puzzelritten en toertochten. De rally komt steeds meer in de belangstelling te 
staan en trekt elk jaar weer veel deelnemers en toeschouwers. Evenals vorig jaar was RTL 7 
aanwezig om beelden te maken, deze zijn op TV vertoond.  
 
 
MC Utrecht: 
In Utrecht is de eerste DMX afgelast vanwege het slechte weer, het terrein leek meer op een 
zwembad i.p.v. een crossbaan. De wedstrijd is daardoor verplaatst naar september. 
Tevens is de vergunning van Utrecht aangepast hierdoor mag er alleen maar gereden worden 
tussen 11.00 uur en 16.30 uur. Een behoorlijke aderlating voor de club er moet nu met een strak 
schema gereden worden.  
 
 
MSV SALZ: 
Deze club heeft ook weer een goed crossjaar gehad en onder grote belangstelling is het nieuwe 
clubgebouw geopend. Het aantal deelnemers aan de DMX is goed en een prachtige wedstrijddag. 
Het trainingsschema onder leiding van de gecertificeerde trainers loopt ook goed en is druk 
bezocht. 
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Overzicht provincie Flevoland; 
MC Flevoland: 
In Lelystad bij MC Flevoland is een grote opkomst bij de DMX, mede dankzij een groot aantal rijders 
uit West. Bij de trainingen ontstaan er soms wachttijden vanwege de vele rijders en het beperkte 
aantal dat in de baan mag. Ook een bestuurswisseling heeft dit jaar plaatsgehad.   
 
 
MC Noord Oost Polder: 
Hier is in de winter de baan volledig op de kop gezet en 10000 kuub zand verplaatst, het resultaat 
mag gezien worden. Het bezoek tijdens de georganiseerde wedstrijden is redelijk te noemen, voor 
de trainingen is er nog steeds grote belangstelling. 
 
 
 

Enduro 
 
In 2013 zijn er in ons district geen Enduro-evenementen georganiseerd, voor 2014 staat er  
een Enduro bij MSV Salz in Amersfoort op het programma, de voorberedingen zijn hiervoor in gang 
gezet. 
 
 
 

ROM activiteiten 

 
Het jaar 2013 is hoopgevend voor de motorsport in Noord-Holland Noord.  
Het lijkt erop dat nu daadwerkelijk het einde in zicht is van een discussie die al meer dan 35 jaar 
loopt. Immers; op 19 december van dit jaar besloot de Gemeente Hollands Kroon, met slechts twee 
stemmen tegen en een onthouding (dus met 26 stemmen VOOR), om een motorsportfaciliteit 
planologisch mogelijk te maken binnen de gemeentegrenzen van Hollands Kroon.  
 
Gezien de stemverklaring van VVD en CDA, maar ook de door het College uitgesproken voorkeur 
voor de locatie NC10, is deze locatie nu onderwerp van verder onderzoek om tot de gewenste 
invulling -als motorsportfaciliteit- te komen. Deze ontwikkeling lijkt succesvol te gaan worden 
omdat ook deze locatie, maar ook de andere drie beoogde plekken, de instemming hebben van  
de Provincie Noord-Holland. 
 
De "hobbels" die nu nog genomen moeten worden zijn het organiseren van draagvlak in de directe 
omgeving van de locatie NC10 en het goedgekeurd krijgen van de verlangde business case.  
Begin (2e helft) volgend jaar zal duidelijk zijn of een aanvang gemaakt kan worden met de 
formalisering van het definitief vergund zijn van de locatie NC10. Het lijkt erop dat het einde in 
zicht komt.  
 
De duidelijke uitspraak van 19 december dit jaar door Hollands Kroon maakt dat Den Helder 
gehouden kan gaan worden aan haar toezegging om wederom te voorzien in een tijdelijke locatie 
voor training en wedstrijden. Dit traject is voortvarend opgepakt en zal vermoedelijk aan het einde 
van het 1e kwartaal 2014 haar beslag krijgen middels het verlenen van de beoogde vergunningen. 
 
Fundamenteel voor de nu bereikte resultaten is dat er niet meer de gebezigde discussie wordt 
voortgezet, maar dat betrokken partijen in dialoog zijn met elkaar en oprecht op zoek zijn naar 
constructieve oplossingen. Vanuit de Motorsport in NHN wordt sinds september 2011 de strategische 
houding ingenomen om open, transparant en feitelijk te zijn over de inhoud en hierover op dezelfde 
wijze te communiceren.  
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Speedway 

Er zijn in totaal zes laatste DSF-clubwedstrijden verreden, de laatste is eind oktober tegen alle 
verwachtingen in onder gunstige weersomstandigheden verreden. De Vierlandenwedstrijd is op 
zondag 15 september gehouden met deelnemers uit Polen, Denemarken, Duitsland en Nederland. 
Polen heeft dit jaar de beste prestatie geleverd, ons land is met 21 punten op de 4e plaats  
geëindigd. De Lelystadbokaal voor de winnaar van de Sterrenrace ging naar de Deen Patrick 
Bjerregaard. 

 
 

Supermoto 
 
Ook bij SOEF is men op het Midlandcircuit in Lelystad zeer actief geweest met de Supermoto. 
De vrije trainingen worden daar druk bezocht, bij de wedstrijden is het aantal deelnemers 
zorgwekkend te noemen. Een vol startveld is meestal niet meer aan de orde, voor 2014 zal een 
andere klasse indeling komen. 
 
 
 

Toer 
 
Dit jaar zijn op het toervlak de nodige inspanningen verricht. 
Hans Houtman is in de districtsledenvergadering direct gekozen en maakt nu deel uit van ons 
districtsbestuur. Hij heeft onder andere de toerritten van de MAC Veenendaal en MAC Zandvoort 
bezocht. Tevens heeft Hans Burggraaff dit seizoen meegedraaid bij de toeractiviteiten. 
Beide mannen hebben een GPS-workshop gevolgd op het KNMV-bondsbureau, zijn aanwezig geweest 
op het landelijk toercommissarisoverleg en bij andere toergerelateerde zaken. Hierdoor hebben zij 
kennis kunnen maken met collega-vrijwilligers uit andere districten en medewerkers op  
het KNMV-bondsbureau. Zowel Rob van Pelt als Arjan Mak hebben beide heren begeleid en 
geïntroduceerd bij de clubs.  
 
Het is belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn van alle toeractiviteiten in ons district.  
Uiteindelijk gaan zij in de toekomst het gezicht van ons bepalen op toergebied. Gelukkig kunnen ze 
terugvallen op de reeds aanwezige bagage. Zeer positief is dat zij zich beginnen thuis te voelen 
binnen ons districtsbestuur en nieuwe input geven waarmee we aan de slag kunnen. 
Voorbeeld hiervan is dat we dit jaar een eerste opzet hebben gemaakt hebben om te komen tot een 
andere, mogelijk betere ritbeoordeling. Doel is er voor te zorgen dat iedere rit, ongeacht de 
beoordelaar, op dezelfde wijze wordt beoordeelt. 
 
Op 11 september hebben we ons jaarlijks DOT-overleg gehouden bij Sport- en Ontmoetingscentrum 
de Hilt in Eemnes. Dit overleg is een uitstekende gelegenheid voor de toerclubs om contacten te 
leggen met andere toerclubs en van elkaar te leren. Op deze avond hebben we onder andere de 
toerkalender 2014 opgesteld en zijn de clubs op de hoogte gesteld van de meest recente 
ontwikkelingen binnen de KNMV. 
 
Richard Rijsdijk (instructeur KNMV) heeft een enthousiaste presentatie gegeven, waarin de 
verschillende rijopleidingen van de KNMV aan bod zijn gekomen. Ook is een tip van de sluier 
opgelicht in de veranderingen die betrekking hebben op de inhoud en organisatie van de 
rijopleidingen. Uiteindelijk blijkt dat elke KNMV motorclub geld kan genereren als zij hun leden 
aanmelden voor een rijopleiding bij de KNMV. 
 
Dit overleg wordt door een vaste kern van clubs bezocht en we doen graag een oproep aan de clubs 
die zich wat minder laten zien. Na het overleg hebben we alle clubs nagebeld die zich hadden 
afgemeld. Van de informatie die hier uit terug is gekoppeld kunnen we volgend jaar verbeteringen 
doorvoeren.  
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Notulen districtledenvergadering 
17 April 2013 

 
 

1  Opening. 
De voorzitter Ab van Merkestijn opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte 
welkom. Een bijzonder woord van welkom is er voor erelid Jan Koning en de uitgenodigde 
jubilarissen. Ook de mensen van het bondsbureau Joyce Duisterhof, Harry van Haren, Jan 
de Geus en gastspreker Arjan Everink een bijzonder woord van welkom. 
De voorzitter doet een voorstelrondje bestuursleden. Bij de bestuursverkiezing zullen er 
veel wijzigingen voorgesteld worden waarvoor de leden uitgenodigd worden om in te 
stemmen met de bestuursvoorstellen. 
De agenda wordt enigszins aangepast vanwege de tijd. Bij agendapunt 5 ledenraad wordt 
even stilgestaan bij de ontwikkeling t.a.v. de nieuwe ledenraad. 
 
2  Bespreking districtsjaarverslag 2012. 
De leden gaan akkoord met het gepresenteerde districtsjaarverslag 2012. 

 
 

3  Goedkeuring notulen districtledenvergadering 2012. 
De vergadering stemt in met het verslag zonder op- of aanmerking 
Voorzitter bedankt de secretaris voor het geleverde werk. 
 
4  Verkiezingen districtsbestuur en districtsvoorzitter. 
De voorzitter geeft een toelichting op de verkiezing van het nieuwe districtsbestuur. 
Aftredend is Marlou Plomp, die in de loop van het afgelopen jaar reeds afscheid heeft 
genomen van ons, maar nu officieel uit het bestuur treedt. 
De heren Jos Huiskens, Ab van Merkestijn en Arjan Mak, eerste twee heren zijn aftredend en 
niet herkiesbaar. Als nieuw bestuurslid wordt voorgesteld de heer Hans Houtman en de 
heer Joop van Holten. De heer Arjan Mak is inmiddels bekend en heeft zich kandidaat 
gesteld voor de functie van districtsvoorzitter. 
Aan de vergadering wordt voorgesteld om bij handopsteking in te stemmen met de heren 
Joop van Holten, Hans Houtman als districtsbestuursleden en Arjan Mak als voorzitter. 
Alle drie de heren worden middels handopsteken gekozen, waarbij Hans Burggraaff als 
adspirant bestuurslid zal meelopen. 
De heer Arjan Mak richt een dankwoord tot de scheidende voorzitter Ab van Merkestijn 
en Jos Huiskens. In besloten kring zal er nog aandacht geschonken worden aan het vertrek 
van deze mannen. 
 
5  Ontwikkeling leden (aangepast agendapunt). 
In de ledenraad is er een zeer beperkte vertegenwoordiging vanuit ons district. 
De voorzitter vraag om kandidaten naar voren te schuiven of zelf aan te melden. 
In de Algemene Leden Vergadering van 4 juni a.s. zijn er weer verkiezingen.  
U wordt van harte uitgenodigd zich voor deze mooie functie aan te melden. 
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6  Huldiging jubilarissen. 
De voorzitter geeft aan dat er een groot aantal jubilarissen aanwezig zijn dit jaar. Het 
totale aantal is nog aanmerkelijk groter, dit jaar 89, doch die konden om uiteenlopende 
redenen niet allemaal aanwezig zijn.  
De 19 aanwezige jubilarissen krijgen van de voorzitter de KNMV speld en een bos bloemen. 
 
7  Pauze. 
Er wort een korte pauze gehouden. Voor de aanwezigen staat er koffie in de gang. 
 
8  Presentatie Arjan Everink. 
Arjan Everink geeft een boeiende verhandeling over de verschillende VRO’s van de KNMV en 
wijst op de grote voordelen die het volgen van een cursus kan hebben. 
Ook voor de clubs is er nog extra voordeel te halen. 
 
9  Toelichting op het KNMV jaarverslag 2012. 
Jan de Geus, algemeen voorzitter van de vereniging, geeft een toelichting op het 
jaarverslag. VRO+; veiligheidsonderzoek SWOV naar de cursus VRO+. De onderzoeksresultaten zijn 
bijzonder positief en de cursus is erg populair op dit moment. Er is veel belangstelling. 
Ledenaantallen; Deze zouden nog wel mogen groeien. Dit zou voor de organisatie 
verschillende voordelen hebben. 
 
Financiële positie van de bond is goed; Dit in tegenstelling tot de ontwikkelingen in de 
economie en de motorverkopen. Binnen de bond is voldoende eigen vermogen om een jaar 
salaris van de beroepskrachten te kunnen voldoen. Momenteel zijn dit 28 medewerkers. 
 
Clubs; De doelstelling is om meer clubs/verenigingen te binden aan de KNMV.  
Gezocht wordt naar sponsoren die zich aan de motorsport willen verbinden hetgeen weer 
aantrekkelijk is voor de aangesloten verenigingen. Huidige sponsoren, met name Total, 
heeft een 3-jarig contract en werkt nauw samen met de KNMV voor veilig motorrijden. 
 
Website KNMV; Bezoek deze regelmatig voor het laatste nieuws. 
 Je blijft op deze manier goed op de hoogte. 
 
Politiek; Er is geregeld overleg met de landelijke politiek over aanpak motorimago, APK 
voor motoren en verkeersveiligheid. Achter de schermen is de directeur van de KNMV hier 
druk mee. 
 
Statuten wijziging; In juni 2012 zijn op de Algemene Leden Vergadering de statuten 
goedgekeurd. In de nieuwe structuur zitten de districtsvoorzitters niet meer in het 
bondsbestuur. Wel is er een nieuwe functie ontstaan als districts aanspreekpunt. Harry 
van Haren gaat deze invullen en zal 2 maal per jaar overleg voeren met de districts- 
besturen. Daarnaast is er in Arnhem op kantoor een nieuw aanspreekpunt in de persoon 
van Joyce Duisterhof. Joyce is rechtstreeks aanspreekbaar voor districtbestuurders maar ook 
voor de verenigingen. 
 
Sport; Is een belangrijke taak van het bondsbestuur en 2012 was een zeer succesvol 
motorsportjaar met een mooi perspectief voor de toekomst. 
 
Subsidies NOC*NSF; Deze koepelorganisatie heeft een herijking gedaan van de beschikbare 
gelden en hun prioriteiten gesteld. Gekozen is om meer olympische sporten te financieren. 
De cross krijgt nog wel een bijdrage doch de wegrace niet meer. Er is een geringe terugloop 
in de subsidiebijdrage van de NOC*NSF. 
 
Accommodatie; Clubs kunnen ondersteuning krijgen bij het verkrijgen van vergunningen. 
Geluidsnormen zijn in deze tijd erg belangrijk bij het afgeven van vergunningen. Bij het 
onderdeel cross is dit goed opgepakt met geluidmetingen bij de crossers. 
Doelstellingen; Voor 2016 willen we doorgroeien naar 70.000 leden en 450 verenigingen, 
een top 10 ambitie in de diverse klassen. 
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10 Rondvraag. 
Belastingen en BPM op motorfietsen. Er is een lobby gaande om dit af te schaffen. Als bond 
zijn we hier al druk mee bezig. 
Reünie, op 4 oktober a.s. voor de leden die meer dan 25 jaar lid zijn van de KNMV. 
De voorzitter nodigt de nieuwe jubilarissen van harte uit om zich voor deze reünie aan te melden. 

 
11  Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering en wijst er op dat het nieuwe bestuur nog op zoek naar en 
penningmeester. Als er nog een kandidaat in de zaal is mag hij/zij zich na afloop melden bij 
de nieuwe voorzitter. 
De voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar inbreng en nodigt de aanwezigen uit voor 
een drankje aan de bar en wenst het nieuwe bestuur veel succes en wijsheid. 
Voor iedereen goede reis naar huis en tot ziens. 
 
 
 
Secretaris, 
 
 
 
Joop van Holten 

 
 
 

 
 

 
 
 


