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JAARVERSLAG 2015  
 
 
Voorwoord 
 
In dit jaarverslag vind u een uiteenzetting van de districtsactiviteiten over het jaar 2015. 
 
District Midden heeft dit jaar een stabiele bestuursbezetting gehad. 
De afgelopen drie jaar zijn er steeds nieuwe bestuursleden toegetreden en functies ingevuld.  
Tijdens de districtsledenvergadering is Harry Sonderwal als bestuurslid gekozen en vanaf april dit 
jaar draait Richard Valkering als aspirant-bestuurslid mee. 
Dit jaar zijn we in contact gekomen met nieuwe vrijwilligers die de KNMV een warm hart toedragen. 
Zij hebben echter interesse op het gebied van recreatief motorrijden, waar alle posities bezet zijn.  
 
Al langere tijd zijn we op zoek naar een sportcommissaris / DMX-coördinator. Deze functie is de 
laatste jaren ad interim ingevuld door Ab van Merkestijn, iets waar we enorme waardering voor 
hebben. Een grote wens van mij is deze functie in 2016 definitief ingevuld te krijgen. 
Ook zit voor mij de maximale zittingsperiode van 12 jaar voor een districtsbestuurder er bijna op. 
In 2004 gestart als toercommissaris en vanaf 2013 in de functie districtsvoorzitter. 
Komend jaar zullen we de zoektocht voor beide functies onverminderd voortzetten en hoge 
prioriteit geven.  
 
In de afgelopen jaren is het gehele bestuur gewijzigd, opnieuw ingewerkt en kan ik niet anders dan 
tevreden zijn over de samenstelling van ons huidige bestuursteam. We hebben een enthousiaste 
groep waarmee we veel werk kunnen verzetten. 
 
Op sportvlak een mooi DMX-programma inclusief de Bonenberg Suzuki Cup. 
Het jaar is sportief afgesloten met een zeer goed bezochte Kampioenshuldiging, die wederom 
samen met District Oost is georganiseerd. 
 
Het toerjaar 2015 is prima met een goed gevulde toerkalender. 
Er is veel aandacht besteed aan de promotie van toerritten, clubs bezocht, ritten meegereden, 
geëvalueerd en verslag van gemaakt. Verheugend is dat na een jaar van afwezigheid ook het DOT-
overleg weer gehouden is. Verder zijn belangrijke stappen gezet in de samenwerking tussen  
de KNMV en de Provicie Noord-Holland ten aanzien van het Kooimeerplein. 
 
Dit jaar zijn we actief aan de slag gegaan met berichtgeving op onze districts Facebookpagina. 
Hierop worden districtgerelateerde berichten geplaatst, zowel op het sportieve vlak als recreatief 
motorrijden. Ook worden berichten gedeeld vanuit de KNMV en andere districten. 
 
 
Arjan Mak 
 
 
Voorzitter district Midden. 
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Het bestuur van District Midden is in 2015 als volgt samengesteld: 
 
Naam     Functie 
Arjan Mak    Voorzitter 
Harry Sonderwal   Secretaris 
Hans Houtman    Toeractiviteiten 
Hans Burggraaff   Toeractiviteiten / penningmeester 
Richard Valkering   Aspirant-bestuurslid 
 
Ad interim 
Ab van Merkestijn   Sportcommissaris / DMX-coördinator    
 
Het bestuur heeft nog openstaande vacatures. 
Al een aantal jaren vult Ab van Merkestijn de functie sportcommissaris / DMX-coördinator in, hij 
gaat in 2016 definitief stoppen. Ondanks alle pogingen die door ons zijn ondernomen, is er nog geen 
opvolger gevonden. Het is van groot belang dat dit gebeurt, omdat dit grote gevolgen heeft voor de 
motorcross (DMX). 
 
Eind 2015 waren er 34 motorclubs binnen het district, waarvan 9 toerclubs.  
 
Het districtsbestuur heeft in 2015 in totaal 7 keer vergaderd. 

 
 
Districtsgegevens 
 
Ledental per provincie: 
   2012    2013   2014   2015 
Noord-Holland   7842     7603    7411    7036 
Utrecht    3633      3581    3626    3471 
Flevoland   1514     1469    1465    1387 
Totaal             12989   12653   12502             11894 
 
Aantal clubs per provincie: 
   2012   2013   2014   2015 
Noord-Holland                 18                  18       15       16 
Utrecht          12       12       12       13 
Flevoland        6         5         5         5 
Totaal       36       35       32       34 
 
Dit jaar zijn er twee nieuwe clubs bij gekomen, de MC Promotie en Stichting Supermoto Nederland. 
Zoals in ons jaarverslag 2014 aangegeven zijn de activiteiten van de SOEF definitief beëindigd 
en heeft ook helaas de BMW Club Nederland het KNMV-lidmaatschap opgezegd. 
Jubilerende clubs zijn dit jaar de MC Nieuwegein en MC Utrecht, beide bestaan 40 jaar. 
De MACRO Rhenen is bij ons de oudste club, zij vieren dit jaar het 70-jarig bestaan. 

 
 
Algemeen 
 
Op bestuursvlak krijgen we in januari dit jaar een reactie van Harry Sonderwal naar aanleiding van 
openstaande vacatures om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Op onze districtsledenvergadering is 
hij gekozen en maakt hij nu deel uit van ons bestuursteam.  
 
* KNMV-officialscongres 
Ook dit jaar weer bezocht door ons volledige bestuursteam en zijn onder andere onze plannen  
voor 2015 gepresenteerd. Op de vooravond heeft onze voorzitter met een aantal leden van het 
bondsbestuur “speeddate” gesprekken gehad. 
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* Districtsledenvergadering 
Vele jaren zijn onze districtsledenvergaderingen gehouden in Hotel de Witte Bergen. 
Doordat de jubilarissen nu apart gehuldigd worden op de 25+ reünie, komt de agendering er anders 
uit te zien, voor ons de uitdaging hier een nieuwe invulling aan te geven.  
Voor het eerst dit jaar is in Sport- en Ontmoetingcentrum de Hilt onze districtsledenvergadering 
gehouden en gastspreker Paul van Hooff uitgenodigd.  
 
Hij heeft een amusant en indrukwekkend verhaal verteld over zijn motorreis van de noordelijkste 
punt van Alaska (Deadhorse) en eindigde in het zuiden van Argentinië. 
Uiteraard mocht de Moto Guzzi en zijn prachtige boek “Man in het zadel” niet ontbreken. Positief is 
ook dat na het verspreiden van een districtsnieuwsbrief er aanmeldingen zijn van individuele KNMV-
leden.  Frank van der Linden is namens het KNMV-bestuur aanwezig. 
 

* KNMV-motordag 
Dit jaar zijn we op 2 mei met ons 
volledige bestuursteam aanwezig als 
vrijwilliger op de KNMV-motordag. 
Wederom een prachtig evenement 
met ruime belangstelling. 
 
* Ledenraad 
Het blijft lastig alle stoelen die 
District Midden beschikbaar heeft in 
de KNMV-ledenraad gevuld te krijgen.  
Dit jaar zijn Reyer Blankevoort en 
Gert-Jan van de Waal er nieuw 
bijgekomen. Momenteel zijn er nog 
twee posities beschikbaar. 
 
 
 

 
* Belangenbehartiging 
In de loop van dit jaar zijn er steeds meer ongevalsmeldingen van motorrijders op verkeers- 
plein Kooimeer in Alkmaar. De teller is uiteindelijk op 60 meldingen gestopt en gevolgd door de 
KNMV en MAG. Er zijn vervolggesprekken geweest met wegbeheerder provincie Noord-Holland  
en RWS. Deze laatste partij heeft onder andere stroefheidsmetingen gedaan en er zijn camera’s 
geplaatst die verkeersbewegingen registreren. 
 
* Regiobijeenkomst sportclubs 
De KNMV heeft dit jaar wederom een aantal regiobijeenkomsten door het land georganiseerd. 
In ons district is deze bij de MC Utrecht gehouden. Dit jaar zijn de vernieuwde licentieaanvragen, 
het opleiden van clubofficials en circuitkeuringen ter sprake gekomen. 
Graag willen we de MC Utrecht bedanken voor het beschikbaar stellen van het clubgebouw. 

 
 

Motocross 
 
De motocross is dit jaar bij ons goed verlopen. Op de gezamenlijke kalender met District Oost staan 
er negen DMX-wedstrijden op het programma. In District Midden zeven, tweemaal in Amersfoort, 
Utrecht en Lelystad, éénmaal in Rutten. Helaas is de DMX in Hellendoorn afgelast vanwege de vele 
regen die het circuit onder water zette.  
 
Grote wens is meer clubs vanuit District Oost bij de DMX te betrekken, de eerste contacten zijn 
hiervoor gelegd. In maart dit jaar zijn we verrast door het vertrek van Guido Kasten, de DMX-
coördinator van District Oost. Hij heeft nog wel de standen verwerkt en met hulp van Ab van 
Merkestijn is het volledige programma afgewerkt. 
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Helaas zijn we er nog steeds niet in geslaagd een opvolger voor Ab van Merkestijn te vinden. 
Ook District Oost heeft nog geen opvolger voor Guido Kasten gevonden en deze situatie is best 
zorgelijk voor de DMX in beide districten. 
 
Goed nieuws is dat we sinds dit jaar voor alle districten een gelijk DMX-reglement hebben. 
Helaas heeft dit wel gevolgen voor de aparte damesklasse, die is vervallen. 
Reden is dat de andere districten deze niet kunnen invoegen in het drukke dagprogramma. 
De DMX Shoot Out is in Makkinga verreden, helaas viel het totaal aantal deelnemers tegen. 
We denken na over een andere invulling om er toch meer strijd in te brengen. 
 
Ook is dit jaar een nieuwe DMX-flyer uitgebracht met dank aan de MC Utrecht! 
 

 
 
Bonenberg Suzuki Cup: 
De Bonenberg Suzuki Cup is in 2015 voor de 17e keer verreden. Er is net als in 2014 een gevarieerd 
programma van 14 wedstrijden samengesteld in de districten Midden/Oost, West en dit jaar ook 
in Zuid. Er zijn 4 uitgevallen wedstrijden: Nederweert, Budel, Reusel en Utrecht.  
Er is één wedstrijd toegevoegd, de Bonenberg Suzuki Cup kon als zelfstandige klasse deelnemen aan  
de DMX Shoot Out in Makkinga. Bij de meeste wedstrijden is gereden in combinatie met een andere 
klasse, meestal de damesklasse. Het aantal deelnemers laat een stijgende lijn zien ten opzichte van 
voorgaande jaren. Dit jaar zijn er 39 deelnemers actief in de Bonenberg Suzuki Cup. 
 
Per wedstrijd staan er gemiddeld 18 deelnemers aan het starthek.  
In Rutten waren de meeste deelnemers van onze klasse aanwezig.  
Het deelnemersveld is gevarieerd van beginnende rijders tot deelnemers met enkele jaren ervaring 
die om de bekers strijden. Naast de wedstrijden zijn er twaalf trainingen in Nederland en een 
tweedaagse in Frankrijk georganiseerd. Van de Nederlandse trainingen zijn er drie afgelast door 
weersomstandigheden. De tweedaagse in Frankrijk is zoals vanouds een enorm succes. 
We kijken terug op een succesvol seizoen 2015 met mooie wedstrijden, trainingen en een 
enthousiaste groep deelnemers en begeleiders.  
De samenwerking met District Midden en de clubs is naar wens verlopen. 
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Overzicht provincie Noord-Holland; 
 
Permanente locatie Noord-Holland: 
Het is jammer dat er na vele jaren nog steeds geen permanente motorcrosslocatie in Noord-Holland 
is. Wel is de kans hiervoor nog nooit zo gunstig geweest en er is een beoogde locatie, een terrein 
van ruim veertien hectare. Er wordt een businessplan opgesteld, hierin komt de inrichting en 
haalbaarheid ter sprake. Op internet zal een enqueteformulier komen om de behoefte te peilen 
onder de motorcrossers. 

 
MAB Texel: 
Dit jaar zijn er acht clubcrossen georganiseerd waarvan één in Rutten, bij deze wedstrijd waren er 
honderd deelnemers. Ook zijn de jonge jongens van de Puchcrossers meegegaan om hen kennis te 
laten maken met de andere baan die Rutten heeft. 
De zaterdag ervoor is er zoals altijd een trainingsdag georganiseerd, alleen door de hittegolf van dat 
weekend is besloten dit af te lassen. De acht clubcrossen zijn redelijk tot goed bezocht met een 
gemiddelde van 75 rijders per wedstrijd, een groei ten opzichte van 2014. 
 
Ook op onze eigen baan is er voor eigen leden een trainingsweekend georganiseerd.  
In totaal hebben veertig rijders les gekregen van drie trainers. De Puch-klasse is wederom een hit 
en met zeventien rijders een mooie competitie. Mooi is te zien de groei in de 50cc-klasse, we hopen 
dat dit doorzet zodat ze uiteindelijk doorstromen naar de grote baan. 
 
Afsluiter is de Gerrit-Zijm 4-uurscross, aan inschrijvingen geen gebrek waardoor de inschrijving 
vroegtijdig gesloten is. Op een gewijzigd (langer) parcours, zijn er mede dankzij de goede 
weersomstandigheden veel teams op de been. Op de kleine baan 28 en de grote baan zelfs 70 
teams. Mede door de inzet van onze vrijwilligers zijn onze evenementen een groot succes, waarvoor 
dank! Alles bij elkaar is het seizoen 2015 tot tevredenheid verlopen. 

 
Stichting Motorcross Haarlemmermeer: 
Motocross Nieuw-Vennep heeft een prachtige 25e editie beleefd. We hadden ruim 500 
inschrijvingen, waardoor we alle klassementen konden continueren. Ondanks een aanvankelijk trage 
start van de MXE inschrijving hebben we ook die succesvol kunnen rijden. De echte doorbraak van 
deze klasse zien we nog niet. Los van het feit dat wij als organisatie helemaal geloven in deze 
nieuwe tak van sport is het ook naar lokale en regionale overheden een prachtig visitekaartje.  
In ons geval was het voor de provincie zelfs één van de doorslaggevende redenen om een 
geluidsontheffing af te geven. We zien als bestuur wel een toename in organisatiepunten die los 
staan van de sport, maar inherent zijn aan het opzetten van evenementen. Dat is jammer en vergt 
veel tijd. 
 
Dat Bauke Bergsma de gemeentelijke erespeld heeft ontvangen voor zijn werk voor de gemeenschap 
en de sport vervult ons met trots en is ook een teken dat motocross uit het verdomhoekje van de 
spektakelsporten kan worden gehaald.  
 
Als bestuur zijn we heel blij met de faciliteiten van de KNMV, met name de MMC inclusief 
bemanning is een superoplossing en een geruststellende voorwaarde voor een succesvol evenement. 
Complimenten ook voor de KNMV-officials die heel hard werken om motocross te stimuleren. 
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Overzicht provincie Utrecht; 
 
MACRO Rhenen: 
Het prachtige circuit Kwintelooyen is één van de mooiste motorcrosslocaties die Nederland kent.  
De club viert dit jaar haar 70-jarig bestaan en daar kan men trots op zijn. 
Op 17 oktober zijn veel genodigden aanwezig op de receptie. 
 
MAC Veenendaal: 
Op het gebied van de oriëntatie/puzzel ritten is het redelijk stabiel gebleven. De rittensport heeft 
het moeilijk, landelijk is er terugloop en wordt het aantal clubs dat ritten organiseert steeds 
minder. Voor de MAC Veenendaal is de nachtrit een groot evenement, dit jaar een jubileum 
vanwege de 60ste nachtrit. Op toervlak is 2015 een positief jaar met lichte toename in deelnemers. 
De weergoden zijn ons dit jaar goed gezind en dat heeft direct effect op de deelname. 
Vanuit de club zijn we op zoek naar uitbreiding van evenementen om de toekomst te waarborgen. 
Omdat er op sommige vlakken een terugloop is in de deelname is het gewenst te kijken welke 
mogelijkheden er zijn. 
 
MC Utrecht: 
De MC Utrecht heeft qua vergunningen een moeilijk jaar achter de rug. 
Reden is dat in maart 2015 de vergunning openbaar is geworden, maar nog steeds niet van kracht is 
geworden, hierdoor zijn er maar drie wedstrijden gereden.  
Daaraan zaten ook een aantal beperkingen, waaronder het aantal motoren dat tegelijkertijd in de 
baan mogen en de tijd. 
Al met al heeft de club er het beste van gemaakt en is de DMX daardoor over twee dagen verreden. 
De jeugd heeft in het voorjaar gereden in de klasen 50/65/85 en dames, de MX2 motoren kwamen 
in het najaar aan de start. Beide dagen zijn goed verlopen en de opkomst was redelijk goed. 
We blijven ons inzetten voor onze de vergunningen en hopelijk komt het komend jaar voor elkaar. 

  
MSV SALZ: 
Het jaar 2015 is voor de MSV SALZ een mooi sportief jaar. 
De DMX-wedstrijden zijn zeer goed bezocht en onze club- en open bekerwedstrijden samen met de 
regionale en landelijke wedstrijden zijn een groot sportief succes. Ook de MSV SALZ twee-uurscross 
en triathlon mochten er zijn, daar zijn we natuurlijk trots op. Is het dan alleen groots, nou nee, dat 
nu ook weer niet. Tijdens de nationale kampioenswedstrijd hebben we maar liefst vier keer de 
ambulance moeten bellen. Niet alle slachtoffers gingen ’s avonds direct weer naar huis, maar 
uiteindelijk is het goed gekomen. Naast de sport waar het uiteindelijk allemaal om gaat, merken we 
met vele anderen samen de steeds meer toenemende claimcultuur. Wij hebben onze eigen 
verantwoordelijkheid eens tegen het licht gehouden en met behulp van derden ons hiertegen beter 
beschermd. 

 
 
Overzicht provincie Flevoland; 
 
MC Flevoland: 
Bij de MC Flevoland zijn twee DMX wedstrijden gehouden en op beide dagen een vol startveld. 
 
MC Noord Oost Polder: 
Dit jaar is voor de MC NOP weer een uitstekend jaar geweest met zowel de trainingen als 
wedstrijden. De clubwedstrijden zijn met een mooie deelname georganiseerd met als eindresultaat 
een mooi clubkampioenschap. Twee wedstrijden staken daar met kop en schouders bovenuit,  
de DMX-wedstrijd met ongeveer 190 deelnemers en de Twinschocks met meer dan 200 deelnemers. 
  
De trainingsdagen van Maîchel Visser zijn prachtige dagen met voldoende deelname, dus daar gaan 
we komend jaar mee verder. Hierop vooruitlopend zijn we van plan in 2016 twee DMX-wedstrijden 
op de agenda te zetten. Uiteraard komen ook de Twinshock, de Open bekercrossen en de twee-
uurscross op een woensdagavond terug. 
  
Het circuit zal licht gewijzigd worden, aanpassingen om de veiligheid van deelnemers en publiek te 
verbeteren. 
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Enduro 
 
De enige club in ons district die actief is in de Endurosport is de MAC Veenendaal.  
Alleen zijn de beste rijders van het team door blessures niet in staat geweest het Kampioenschap te 
prolongeren. Het team wordt bij aanvang van het seizoen aangegeven en mag tijdens het seizoen 
niet verandert of aangevuld worden. Door uitval van drie rijders is het team hierdoor kansloos.  
Bij de Enduro is een lichte terugval in het aantal deelnemers en dat is bij de MAC Veenendaal ook 
het geval. 

 
 

Supermoto 
 
Helaas heeft de SOEF dit jaar de activiteiten op dit vlak beëindigd. 

 
 

Toer 
 
Ook in 2015 hebben zich binnen de toer weer een aantal zaken afgespeeld. 
 
Zo is door de toercommissarissen Hans Burggraaff en Hans Houtman met hulp van de 
medebestuursleden van iedere toerclub minimaal een toerrit meegereden.  
Deze ritten worden vooraf aangemeld op de Facebookpagina van District Midden en achteraf volgt 
een klein verslagje, dat vanaf dit jaar ook naar de clubs zijn doorgestuurd.  
De door ons bezochte ritten waren goed georganiseerd en zeker het rijden waard.  
Wil je ook eens zo’n rit meerijden, neem dan eens een kijkje op de toerkalender om te zien of er 
een rit voor jou bij is.  
  
Voor de tweede keer heeft de KNMV de aftrap van het motorseizoen gedaan op het circuit  
in Lelystad. Ook hier heeft ieder district zijn steentje bijgedragen aan het organiseren van deze dag 
of het verlenen van hand- en spandiensten op de dag zelf. Dat deze dag een groot succes is blijkt 
wel uit de aantallen bezoekers en hun positieve reacties.  
 
Bijzonder goed nieuws is dat we na een jaar van afwezigheid het DOT-overleg dit jaar op 28 oktober 
weer is doorgegaan! Hiervoor is een gastspreker uitgenodigd, helaas moest deze vanwege ziekte 
afzeggen. Dit neemt niet weg dat we konden rekenen op een redelijk aantal bezoekers.  
 
Het toenemend aantal bezoekers voor dit soort overleggen is voor ons zeker een stimulans om op de 
ingeslagen weg door te gaan. Zo hebben we ook weer voor de districtsledenvergadering van 
komende april een gast die de motorrijder zeker zal aanspreken en waarvoor het de moeite waard is 
deze bij te wonen. Ook zijn we aanwezig bij het landelijk toercommissarisoverleg. 
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Notulen districtsledenvergadering 11 april 2015 
 
 
1. Opening 
De voorzitter Arjan Mak heet de aanwezigen van harte welkom in het bijzonder de heer Frank van 
der Linden, die namens het KNMV-bondsbestuur aanwezig is. Voor de vergadering zijn aanmeldingen 
binnengekomen van individuele KNMV leden, wat een goede zaak is.  
Na de pauze zal Paul van Hooff een lezing houden over zijn motortocht door Amerika. 
 
Afmeldingen zijn ontvangen van: 
Baarnse Motor Club; MAB Texel; MC NOP; MC MIOS; MCWW; Stichting Tulpenrit; Suzuki GSXF 
toerclub; Yamaha Diversion Club Nederland en Hugo Pragt.  
Diederick van Haselen en Rob van Pelt (beiden ledenraad). 
Hans Burggraaff (districtsbestuur). 
 
De huidige bestuurssamenstelling van het District Midden is sinds vorig jaar behoorlijk gewijzigd. 
Afgetreden zijn Erik Mars (penningmeester), Joop van Holten (secretaris) en Rob  
van Pelt (toeractiviteiten). Hans Burggraaff is bij het bestuur gekozen en fungeert als 
penningmeester / toercommissaris.  
 
Deze ledenvergadering is de eerste in de nieuwe opzet. De huldiging van de jubilarissen vindt met 
ingang van dit jaar niet meer plaats op de districtsledenvergadering, maar centraal. Hierdoor kon 
ook een andere locatie worden gebruikt. Vanuit het KNMV bestuur geeft Frank van der Linden een 
korte toelichting op de ontwikkelingen binnen de KNMV. Voorstel is dit net voor de pauze in te 
lassen als agendapunt 6a. 
 
De voorzitter streeft er naar om de vergadering om 16:00 uur af te kunnen sluiten. Hierna is er nog 
gelegenheid tot het nuttigen van een drankje. 

 
 
2. Bespreking districtsjaarverslag 2014 
Het Jaarverslag 2014 van het District Midden van de KNMV wordt per pagina doorgenomen.  
Vanuit de vergadering zijn geen op- of aanmerkingen bij het jaarverslag. 

 
 
3.  Goedkeuring notulen districtsledenvergadering 2014 
Tekstueel wordt op de laatste pagina, bij de sluiting het woord “bedank” gewijzigd in “bedankt”. 
Naar aanleiding van de notulen wordt gevraagd of bekend is hoe het zit met de MC Mozamo.  
De voorzitter deelt mede, dat er binnen de club problemen waren en dat de MC Mozamo het 
lidmaatschap van de KNMV heeft opgezegd.  
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4. Toelichting districtsactiviteiten (sport en toer) 
Sport, terugblik 2014: 
De voorzitter bedankt Ab van Merkestijn voor zijn enorme inzet t.b.v. de DMX in ons district. 
De opzet van de DMX-competitie samen met District Oost wordt voortgezet, waardoor de rijders op 
meer en wisselende circuits kunnen rijden. Ook de kampioenshuldiging is dit jaar voor het eerst 
samen met Oost gehouden. De verbeterpunten voor de DMX zijn de onderlinge samenwerking met 
District Oost en meer deelnemende clubs uit deze regio.  
Ook is de jaarlijkse crosskalender weer opgesteld. 
 
De KNMV heeft landelijke bijeenkomsten georganiseerd voor de sportclubs, deze zijn zeer  
gewaardeerd door de clubs. Op deze regiobijeenkomsten voor de crossclubs zijn actuele  
onderwerpen behandeld zoals geluids- en omgevingsrecht en natuurwetgeving. 
 
Met betrekking tot de situatie in Noord-Holland. Er is weinig vooruitgang geboekt in de 
planontwikkeling in verband met de gemeenteraadsverkiezingen, waardoor er nieuwe contacten 
gezocht en onderhouden moeten worden.  
 
Op 11 oktober 2014 werd een prachtig Enduro-evenement gehouden bij de MSV SALZ, waarvoor onze 
complimenten. 
 
De Stichting Motocross Haarlemmermeer viert in 2015 de 25e editie van de Motocross Nieuw-
Vennep. De voorzitter Bauke Bergsma heeft in 2014 de erespeld van de gemeente Haarlemmermeer 
mogen ontvangen voor zijn inzet t.a.v. dit evenement en de motorsport in zijn algemeenheid. 

 
Sport, plannen 2015: 
De ontwikkelingen in Noord-Holland blijven volgen, inventarisatie van de vergunningen voor de 
circuits, de jaarlijkse DMX-evaluatie met de DMX-coördinatoren en het verbeteren van de 
samenwerking met het District Oost op het gebied van de DMX en waar nodig ondersteunen. 

 
Toer, terugblik 2014: 
Met betrekking tot de toer zijn in 2014 door de toercommissarissen weer een aantal clubs bezocht 
en is deelgenomen aan de door de clubs georganiseerde toerritten. Over het algemeen kan gezegd 
worden dat de ritten goed bezocht zijn. Zonder uitzondering zijn ze zeker de moeite van het rijden 
waard. Groot compliment naar de organiserende clubs, die het telkens weer mogelijk maken deze 
mooie ritten te rijden. Door de leden van de toercommissie is ook een bijdrage geleverd als 
vrijwilliger aan de eerste KNMV-motordag, gehouden in mei 2014.  
Wat deze dag betreft kunnen we spreken van een groot succes, gezien het aantal bezoekers en de 
reacties van de bezoekers.  

 
Toer, plannen 2015: 
Ook in 2015 zullen we weer een aantal ritten meerijden. We zijn voornemens dit vooraf aan te 
kondigen op de Facebookpagina van het district. Na het rijden van een rit zullen we op verzoek een 
kort verslag sturen naar de secretaris van de club en een korte samenvatting van de rit geven op de 
Facebookpagina van District Midden. 
Verder zullen we ook dit jaar weer een bijdrage leveren aan de motordag in mei in Lelystad. Het is 
de bedoeling, voor degenen die dat willen, een rit te organiseren vanuit een aantal plaatsen in het 
district naar Lelystad.  
Kortom, genoeg werk aan de winkel om er ook dit jaar weer een mooi motorjaar van te maken!  

 
 
5. Verkiezingen districtsbestuur 
Voor een bestuursfunctie heeft Harry Sonderwal zich aangemeld. Harry stelt zich voor aan de 
vergadering. Harry wordt met algemene stemmen van de aanwezigen benoemd tot lid van het 
bestuur van het District Midden van de KNMV en zal worden belast met het secretariaat. 
Er zijn nog vacatures binnen het district en de voorzitter vraagt kandidaten zich hiervoor aan te 
melden. 
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6. Agenda/ontwikkeling ledenraad district Midden 
De ledenraad bestaat al jaren en het bestuur van het district wil graag de drie nog openstaande 
vacatures voor de ledenraad namens District Midden invullen. De ledenraad vertegenwoordigt alle 
leden en is betrokken bij besluitvorming binnen de KNMV. Zij vergaderen twee maal per jaar en 
werken nauw samen met het KNMV-bondsbureau en de directie. 
Joyce Duisterhof van de KNMV deelt mee, dat de ledenraad nu goed georganiseerd is en dat er 
binnen de ledenraad diverse werkgroepen zijn. Nieuwe leden voor de raad zijn van harte welkom. 

 
 
6a. Frank van der Linden (KNMV) 
Frank legt uit, wat zijn functie is binnen het bestuur van de KNMV. De ontwikkelingen binnen de 
KNMV zijn o.a. dat het ledental iets achteruit is gegaan en dat de KNMV bezig is met de werk- 
groep 2020, dat een richtjaartal is voor het doorvoeren van een aantal veranderingen binnen 
de KNMV. De KNMV wil meer schaalvergroting en samenwerken met andere verenigingen zowel 
landelijk als internationaal, zodat de professionaliteit verhoogd kan worden.  
Verder wil hij meewerken aan de imagoverbetering van de motorclubs en de motorrijders. 
Frank breng verder onder de aandacht, dat 4 juni 2015 de algemene ledenvergadering van  
de KNMV is. De voorzitter bedankt Frank voor zijn inbreng. 

 
 
7. Pauze 
De voorzitter last een pauze in, zodat de gastspreker zich kan voorbereiden. 

 
 
8. Presentatie door Paul van Hooff 
Paul van Hooff houdt een presentatie over zijn reis van het noorden van Amerika naar de meest  
zuidelijke plaats van Argentinië. Paul’s verhaal wordt bijzonder gewaardeerd door de aanwezigen, 
die hem met applaus bedanken.  

 
 
9. Rondvraag 
Tjerk Mantel: 
Hoe gaat het nu met de jubilarissen?  
De voorzitter deelt mede, dat deze tijdens de 25+ reünie worden gehuldigd.  

 
 
13. Sluiting 
Voorzitter sluit de vergadering om 16:20 uur. 
Hij bedankt iedereen voor zijn en haar aanwezigheid en inzet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaris, 
Harry Sonderwal 
 
 


