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KONINGKLIJKE NEDERLANDSE MOTORRIJDERS VERENIGING

VOORWOORD

Als de totale samenleving door de covid-19-pandemie een paar stappen terug 
moet doen, dan geldt dat ook voor de motorwereld en daarmee de KNMV. Het was 
een jaar van halfgas of helemaal gas terug. Als frequent motorrijder heb ik dat aan 
den lijve ondervonden. Het programma was beperkt tot minder vaak toertochten 
en nauwelijks wedstrijdbezoek. Motorrijders kennen bij uitstek het vrijheidsgevoel 
en de beperkingen hebben ons stevig geraakt. 

Verder moesten we er voor zorgen dat in ieder geval een deel van onze 
licentiehouders kon blijven trainen. Het goochelen met wedstrijd- en toerkalenders 
was vermoeiend en leverde niet altijd resultaat op. Soms was het vechten tegen de 
bierkaai. Hoe vervelend was het om steeds weer onze loyale officials en andere 
vrijwilligers teleur te moeten stellen. Ondanks alle inzet werden zij van hun 
grootste hobby beroofd.  

Maar de stemming bleef niet in mineur, zeker niet. Er werden mooie nieuwe 
projecten gelanceerd zoals de KNMV Riding Days op TT Circuit Assen. De 
belangstelling was overweldigend voor deze prachtige mix van scherp motorrijden 
onder vakkundige begeleiding van VRO-instructeurs en wegracedocenten.  

Het bouwen aan het MX-masterplan was een andere voorbeeld van stevig 
doorwerken door ter zake kundige mensen die de toekomst van de motocross 
veilig willen stellen. 

Op het bondsbureau was het alle hens aan dek om de afgelastingen en tegenslagen zo goed mogelijk op 
te vangen. Niets doen zou betekenen dat we in een diepe financiële put zouden vallen, maar door snel te 
reageren werd erger voorkomen. 
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J A N  W I L M S

Algemeen Voorzitter KNMV

Met de verhuizing van ons bondsbureau naar Papendal hebben we het moeilijke 
jaar toch mooi afgerond en een grote stap naar de toekomst gezet. In de nieuwe, 
moderne werkomgeving zijn de mogelijkheden legio en kunnen we ons nog 
beter ontplooien. Concrete plannen zijn er in ruime mate en als de vaccinaties 
hun beschermende werk gaan doen, zullen zowel de KNMV-leden als de hele 
motorwereld nog vaker van ons horen. 

Met deels gesloten grenzen was de actieradius van de toerrijders beperkt en als zij dan in eigen land op 
pad gingen waren de terrassen dicht en sommige dijkwegen afgesloten. De KNMV zal niet accepteren dat 
alle motorrijders als paria’s worden weggezet, omdat een kleine minderheid bijna alle decibels produceert. 
Belangenbehartiging blijft een speerpunt in ons beleid!
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STRINGENTE KOSTENBESPARING
Ten eerste werd de begroting minutieus tegen het licht gehouden. Alle niet 
noodzakelijke activiteiten waarmee bespaard kon worden, werden stop-
gezet. Door het wegvallen van licentie-inkomsten was anders een groot 
financieel verlies ontstaan. 

Daarnaast werd een investeringsstop afgekondigd. Zelfs de kleinste uit-
gaven moesten door de directie geaccordeerd worden.

CONTACTEN EN THUISWERKEN
‘Thuiswerken’ luidde het advies vanuit Den Haag en daar gaf de KNMV ge-
hoor aan. Op het bondsbureau werd een minimale personele bezetting 
aangehouden, waarbij voorop stond dat lopende zaken goed werden af-
gehandeld en het kantoor bereikbaar bleef voor de leden. Contacten met 
officials en clubs verliepen voornamelijk telefonisch en per e-mail, terwijl 
vergaderingen in groepsverband met ‘Teams’ werden gehouden. 

PROTOCOLLEN OM DOOR TE KUNNEN GAAN
Samen met NOC*NSF en de betreffende ministeries werd hard gewerkt aan 
protocollen, zodat de licentiehouders weer konden sporten (trainen). Eerst 
kwam er ruimte voor de jeugd en vervolgens voor de senioren. De vraag 
naar licenties steeg vervolgens.

Diverse scenario’s werden uitgewerkt om te zien of wedstrijden weer mo-
gelijk waren. Dat is deels gelukt, maar niet voor alle takken van sport, ook 
omdat sommige verenigingen dat zelf aangaven. Men beoordeelde het als 
te risicovol voor de vrijwilligers, of men verkreeg geen gemeentelijke ver-
gunning.

Het trainen op crossbanen kon bijna het hele jaar doorgang vinden en som-
mige takken van sport konden zelfs een kleine competitie afronden.

NOW-REGELING
Net als bij vele andere sportbonden werd in april de NOW-regeling 
(Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) aangevraagd. Deze werd 
ook verkregen. Hoewel aanvankelijk sprake was van omzetverlies werden 
in daaropvolgende kwartalen positieve cijfers geschreven. Aan het einde 
van het derde kwartaal is het NOW-bedrag weer teruggestort.

CONTRIBUTIE GELIJK/RESTITUTIE SPORTERS
In 2020 is de (basis)contributie iets verhoogd tot € 64. Dit was noodzakelijk 
om de inflatie op een aantal ingekochte diensten, zoals de pechservice, 
door te berekenen. Voor het komende jaar is dit bedrag gehandhaafd.  

Aangezien niet alle sporters optimaal gebruik konden maken van hun 
licentie – vanwege het afgelasten van wedstrijden door COVID-19, is bij een 
aantal van hen een deel van de licentiekosten teruggestort. Dit gold alleen 
voor de zwaarst getroffen onderdelen zoals de baansport, supermoto en 
dragrace. Geheel compenseren was niet mogelijk omdat de kosten van 
de centrale organisatie wel doorgingen en ook de verzekeringspakketten 
waren ingekocht.

Voor 2020 had de KNMV een bomvolle kalender geprepareerd, voor alle 
takken van motorrijden en motorsport, en iedereen stond in het voorjaar 
in de startblokken. Echter voor de MXGP van Valkenswaard, op 7/8 maart, 
werd het al spannend en kort daarna ging Nederland op slot. De uitbraak 
van de coronapandemie in Nederland was een feit. Na enkele weken werd 
duidelijk dat de verspreiding van het virus en de daaruit voortkomende 
overheidsmaatregelen grote impact op de vereniging zouden hebben. Snel 
handelen was gewenst.

ALGEMEEN 
NIEUWS
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NIEUWE STATUTEN/AR
Nadat in december 2019 nieuwe statuten waren aangenomen werd in 2020 
door een werkgroep een nieuw Algemeen Reglement (AR) voorbereid dat 
in december 2020 werd bekrachtigd. De nieuwe statuten met het AR geven 
aan hoe de vereniging in de praktijk functioneert en aansluit op de huidige 
markt. Deze procedure betekende een afronding binnen het project 
KNMV2020.

CODE GOED SPORTBESTUUR
Met het doorvoeren van de statutenwijziging begin 2020 is de KNMV volle-
dig  ingericht conform de principes uit de code Goed Sportbestuur van 
NOC*NSF en de landelijke sportkoepels. In lijn hiermee is de governance 
ingericht volgens actuele maatstaven met een duidelijke scheiding tussen 
bestuurlijke, beleidsmatige en toezichthoudende taken. 
De werking van de code Goed Sportbestuur wordt jaarlijks door bestuur en 
raad van toezicht geëvalueerd.

Daarnaast beschikt de KNMV over nieuwe reglementen voor tucht, doping, 
seksuele intimidatie en matchfixing en is zij aangemeld bij het Instituut 
Sportrechtspraak.

RAAD VAN TOEZICHT
Binnen de vereniging heeft een ander bestuursmodel zijn intrede gedaan. 
Het voormalig bestuur is omgedoopt tot ‘raad van toezicht’ en de directeur 
van het bondsbureau heet nu directeur/bestuurder. De naam van de 
ledenraad is ongewijzigd en dit democratisch gekozen orgaan behoudt de 
controlerende functie namens de leden.

In de praktijk veranderde er weinig, want het bestuur werkte al op afstand 
(als een raad van toezicht); strategisch en niet direct betrokken bij de 
uitvoering van activiteiten die onder de directeur/bestuurder vallen. 
Er is wekelijks bilateraal contact tussen directeur/bestuurder en de 
voorzitter van de raad van toezicht, tweewekelijks met de penningsmeester, 
en er zijn 6 à 8 vergaderingen per jaar met de complete raad van toezicht.

MX MASTERPLAN IN GANG GEZET
Na ampele voorbereidingen en een strakke inventarisatie kwam in de 
loop van het jaar het MX-masterplan tot stand; een cruciaal document 
voor de toekomst van de motorsport. De energieopdrachten die er liggen 
betekenen dat in 2030 een CO2-reductie van 49% moet worden gehaald. 
Als KNMV-adviseur heeft Bureau Peutz aangetoond dat er veel circuits in 
ons land niet over de juiste vergunningen beschikken en gedoemd zijn om 
te verdwijnen als er niet wordt ingegrepen.

De speerpunten van het MX-masterplan zijn verduurzaming, legalisering en 
een upgrade van de  veiligheid. Zo moeten alle KNMV-aangesloten circuits 
in de toekomst zijn voorzien van een automatisch lampensysteem dat een 
signaal afgeeft bij (stil)gevallen motocrossers. Onder die omstandigheden 
– vaak achter onoverzichtelijke springbulten – gaat het te vaak mis, met als 
gevolg veel menselijk leed en hogere verzekeringspremies.

MOTORRIJDEN POSITIEF NEERZETTEN
In het kader van belangenbehartiging is het lobbywerk in Den Haag en 
Brussel zo goed als mogelijk voortgezet en dat was hard nodig. Steeds 
meer komt de motorrijder in het verdomhoekje waar het gaat om 
geluidsproductie. Zo blijft er veel werk richting gemeentes, bijvoorbeeld 
‘hoe je met een motor op een fatsoenlijke manier nog een stukje over een 
dijk mag rijden’. 

De KNMV heeft zich fel gekant tegen het idee dat de motorrijder als een 
paria in de media wordt neergezet. Wel is aan onze achterban gevraagd 
om in rustgebieden rekening te houden met de omgeving. Echter het kan 
niet zo zijn dat je als een gek wordt bekeken als je op een normale manier 
motorrijdt.

LEDENTAL GEDAALD
De vergrijzing van de motorwereld is een trend die zich al een aantal 
jaren manifesteert. Ook de KNMV voelt dat de laatste jaren aan den lijve 
door een daling van het ledental. Hoewel grote groepen motorrijders en 
belangstellenden aan de motorbond verbonden blijven, laat de nieuwe 
generatie zich steeds moeilijker vangen in een lidmaatschap. In de 
komende periode zal nog meer worden ingezet op de werving binnen die 
jonge doelgroep. Naast het uitbreiden van Motorrijders.nl staan bijzondere 
motorevenementen op stapel.

GEEN PRIJZEN
Zonder volledige competities zijn de traditionele KNMV toer- en 
sporthuldigingen van het toneel verdwenen. In het schrale motorjaar, 
waarin de tering naar de nering werd gezet, hadden deze festiviteiten ook 
niet gepast. Het officialsfeest sneuvelde eveneens. Echter vanuit Arnhem 
werd het hele seizoen volop ingezet om de contacten met de vrijwilligers te 
onderhouden. Een presentje aan het einde van het jaar was niet meer dan 
een doekje voor het bloeden.

VERHUIZING BONDSBUREAU
Eind 2020 heeft de verhuizing van het bondsbureau van Arnhem naar 
Papendal gestalte gekregen. De panden aan de Zijpendaalseweg konden 
op het hoogtepunt van de markt worden verkocht en op de nieuwe locatie 
werden kantoorruimtes ingericht. De tijdelijke behuizing was dé oplossing 
toen nieuwbouw voorlopig niet te realiseren viel vanwege de aanhoudende 
stikstofcrisis - bovendien ligt Papendal midden in een Natura 2000-gebied. 
De verhuizing zal zorgen voor meer dynamiek en veel mogelijkheden om 
in de toekomst nog dichterbij de klanten te kunnen komen, vanuit de 
beginselen van KNMV2020.

NAAR 2025
De duur van het beleidsplan KNMV2020 is verstreken en het volgende 
jaartal waarop wordt gemikt is 2025. De speerpunten van de motorbond 
bestaan de komende jaren uit: duurzaamheid, het welzijn van officials en 
medewerkers, en nieuwe vormen van mobiliteit.
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VRO’S LELYSTAD 
In de periode dat VRO’s wel mogelijk waren is getracht om alle opleidingen 
zoveel mogelijk coronaproof in te richten zodat ze door konden gaan. 
Hierdoor hebben we redelijkerwijs een groot deel van de geplande 
aantallen gerealiseerd. Van de begrote 776 deelnemers hebben we er 534 
gehaald.

De ontwikkelingen rond het Politie Oefencentrum in Lelystad blijven 
vooralsnog onduidelijk. Politieke discussies, onderzoeken en bezwaren 
wisselen elkaar voortdurend af. Volgens de laatste informatie staat de 
officiële opening gepland voor november 2021. Wat dit betekent voor het 
aantal vluchten en het gebruik van het oefencentrum is nog steeds niet 
duidelijk. 

CERTIFICERING REISBEGELEIDERS EN 
MOTORINSTRUCTEURS 
In 2020 zijn weer een aantal nieuwe reisbegeleiders en motorinstructeurs 
door de KNMV gecertificeerd. Normaliter komt de bestaande groep elk 
jaar terug voor een verplichte bijscholing om de certificering te behouden, 
maar door de bijzondere situatie is de verplichting losgelaten en omgezet 
naar een vrijwillige bijscholing.

Er waren 4 nieuwe reisbegeleiders; 12 reisbegeleiders hebben de 
bijscholing gevolgd. Er werden 5 nieuwe KGI’ers verwelkomd; in totaal 100 
KGI’ers namen deel aan de bijscholing.

VRO’S OP DE OPENBARE WEG
Subsidies leverden een belangrijke bijdrage aan het verlagen van de 
drempel om deel te nemen aan een training op de openbare weg. Zo is 
er met gebruik van subsidies samengewerkt met de provincies Friesland, 
Drenthe en Overijssel. 

In de tweede helft van het jaar is met Dröge en van Drimmelen, het 
lobbybureau van de KNMV, een actie gestart om alle provincies te 
benaderen voor een mogelijke samenwerking in de toekomst. Vanuit 
deze actie zijn wij met vrijwel alle provincies in gesprek geweest en zijn er 
inmiddels met Utrecht concrete subsidieafspraken gemaakt.

De VRO Risico telde 388 deelnemers (waarvan 361 met subsidie). De 
cursus ‘Beter door de bocht’ kwam op 146 deelnemers (9 met subsidie van 
Friesland).

INTERNE HULP BIJ VERKOOP
Door de nieuwe werkwijze van de KNMV zien we steeds meer specialisten 
binnen het kantoor. Waar een aantal jaren geleden de volledige 
verantwoordelijkheid van de marketing van alle opleidingen alleen bij de 
afdeling opleidingen lag, is nu sprake van een verschuiving naar de diverse 
specialisten op alle afdelingen.   

OPLEIDING ‘MOTARDS’
De opleiding tot de zogenaamde motards bij wielerrondes ging met kleine 
stappen voortuit. Toch heeft dit nog niet tot bevredigende resultaten 
geleid.

ACADEMIE
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Door gebruik te maken van elkaars expertise 
heeft onder de vlag van de KNMV Academie de 
eerste echte samenwerking tussen de afdelingen 
Opleidingen en Sport gestalte gekregen. Het 
resultaat was de organisatie van de KNMV Riding 
Days die met veel enthousiasme zijn ontvangen. 
Bijzondere dagen waar verkeersveiligheid en 

sport samenkwamen op het uitdagende TT 
Circuit Assen. Er waren 5 cursusdagen gepland, 
waarvan er één vanwege de pandemie werd 
geannuleerd. Op de 4 cursusdagen waren in 
totaal 460 deelnemers.
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Weinig tot geen toerritten, wedstrijden en evenementen en juist veel coronamaatregelen maakten 2020 
tot een voor velen weinig enerverend motorjaar. Om toch de passie en beleving van het motorrijden 
aan te wakkeren én motorrijdend Nederland te informeren over de gevolgen van de pandemie voor 
motorrijden en -sport, viel er op communicatiegebied uiteindelijk genoeg te doen.

Voor het praktijkexamen voertuig-
beheersing (AVB, of bijzondere ver-
richtingen) moet een leerling twaalf 
handelingen uit kunnen voeren 
met de motor. Deze hebben we per 
verrichting in beeld gebracht. De 
video’s zijn van grote toegevoegde 
waarde voor iedereen die hier tij-
dens de rijlessen mee aan de slag 
moet. 

Foto linksboven

Met o.a. twee video’s en een 
speciaal ingerichte pagina op 
knmv.nl werd de noodzaak van het 
nieuwe KNMV MX-masterplan voor 
een breed publiek toegelicht. Zie 
pagina 19 voor meer info.

Foto linksonder

MARKETING, PR &
COMMUNICATIE
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PERSONELE BEZETTING
Bij marketing en communicatie vertrokken in 2020 een fulltime teamlid 
én twee parttimers, die er beiden zelf voor kozen liever verder te gaan 
als freelancer. Daardoor bleef een kernteam over van een parttime 
leidinggevende en fulltime twee contentmakers en één datamarketeer, die 
hun tijd verdeelden tussen de KNMV, Motorrijders.nl en andere projecten. 

In het najaar startten we een zoektocht naar fulltime versterking voor het 
maken en wegzetten van content. Deze is gevonden en dit biedt perspectief 
voor 2021.

TRANSPARANTE SNELLE UPDATES
Veel geplande contentprojecten konden geen doorgang vinden, echter 
er viel zéér veel te communiceren, zeker voor sport. Juist vanwege de 
afgelastingen, is getracht om zo duidelijk en transparant mogelijk te zijn 
in hoe de vlag erbij hing voor trainingen, wedstrijden, toerritten, etc. 
Leden, sporters, toerclubs, sportclubs, vrijwilligers en officials kregen allen 
regelmatig updates via de mail. Deze aanpak werd door ontvangers zeer 
gewaardeerd. 

DOCU TREKT 90.000 VIEWS
Juist omdat er minder werd gereden en vrijwel niets werd georganiseerd, 
moesten we zorgen in de picture te blijven. Een van de manieren om dit 
op een sympathieke manier te doen was het gratis toegankelijk maken van 
onze MXoN 2019-documentaire Code Oranje. Deze was in 2020 goed voor 
90.000 views op YouTube.

CENTRALE ADVIEZEN
Toen het begin april heerlijk weer was om het motorseizoen te beginnen 
werden we met forse maatregelen tegen COVID-19 geconfronteerd. De 
oproep vanuit de overheid was duidelijk: ‘Blijf thuis!’

Als stem van weldenkend motorrijdend Nederland gaf de KNMV hier 
gehoor aan door online in tekst en video het belang te benadrukken van 
het gemeenschappelijk aanpakken van de pandemie. Als motorrijders 
lieten we zo zien midden in de samenleving te staan en oog te hebben 
voor de wereld om ons heen. Een broodnodig signaal in een tijd waarin 
motorrijden niet door iedereen als een mooie hobby (voor anderen) werd 
gezien. 

De introductie van de Riding Days op TT Circuit Assen ging gepaard met een campagne op knmv.nl, social media, nieuwsbrieven en in GRIP in tekst en video. 
Nieuw voor de KNMV: in de weken voor een Riding Day kreeg een deelnemer regelmatig een mail met nuttige en leuke informatie over de dag. Dit stukje ‘voorpret’ 
gaf er een extra dimensie en dat is iets waar we in de toekomst ook voor andere KNMV-trainingen mee aan de slag kunnen.

Foto boven
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ONLINE RESULTATEN
In 2019 rondden we het jaar op knmv.nl 
af met 545.981 unieke bezoekers; in 2020 
haalden we 547.320 unieke bezoekers 
op jaarbasis. Dit aantal is dus ongeveer 
hetzelfde gebleven. Een positief resultaat 
voor een jaar met weinig actie op 
motorgebied. 

Verder zag de groei er online als volgt uit: 

Instagram: 7.708 in december 2020 t.o.v. 
5.397 (dec. 2019)
YouTube: 3.257 in december 2020 t.o.v. 
2.360 (dec. 2019)
Facebook: 24.413 in december 2020 t.o.v. 
22.048 (dec 2019)
Nieuwsbrief: 22.436 in december 2020 t.o.v. 
24.008 (dec 2019)

GRIP #38 viel bij alle leden 
op de mat tijdens de hete 
zomer. De tevredenheid 
over GRIP is ook in 2020 
weer gestegen.

Foto onder

LEZERSONDERZOEK GRIP
Na de verzending van GRIP #40 (kerstnummer, 2020) is onder de lezers gepeild hoe zij 
het KNMV-ledenmagazine ervaren:

• Volgens de respondenten geeft GRIP een helder beeld over wat de KNMV   
 voor motorrijders doet én men vindt het magazine van toegevoegde waarde  
 op het lidmaatschap. Belangenbehartiging wordt als steeds belangrijker   
 beschouwd.
• Men gaf aan veel waarde te hechten aan de verduurzaming. De overstap op   
 FSC-papier en biofolie werd dus gewaardeerd. 
• De algemene tevredenheid over GRIP is wederom licht gestegen.

DATAMARKETING
In 2020 zijn we actief aan de slag gegaan met databasemarketing. Dit houdt in dat 
we marketingactiviteiten zijn gaan baseren op cijfers (data). Dat resulteerde in de 
volgende punten:

• Inzicht in alle online cijfers (website KNMV, website Motorrijders.nl, Facebook en 
Instagram). Op basis van deze cijfers worden online formats gebaseerd en wordt het 
bereik steeds hoger. Door een hoger bereik wordt de groep die zich bindt aan de 
KNMV of Motorrijders.nl ook steeds groter.

• Deze cijfers worden bijgehouden met targets. Dit zijn gemiddelden die een bepaalde 
maatstaaf aangeven voor zowel KNMV als Motorrijders.nl. Met deze cijfers hebben 
we goed zicht op de ontwikkelingen van alle kanalen en kunnen we onze strategie 
bepalen.

• Met deze cijfers krijgen we tevens een beter beeld van de doelgroepen op de 
verschillende kanalen. Met die kennis kunnen we de content een passende invulling 
geven per kanaal.

DATAGEDREVEN LEDENWERFCAMPAGNE
Door middel van bovengenoemde datamarketing heeft er in 2020 een datagedreven 
ledenwerfcampagne plaatsgevonden:

• Deze campagne is zoveel mogelijk gedistribueerd binnen onze eigen kanalen, omdat 
we hier de meeste kennis over hebben en hier zo goed mogelijk kunnen bepalen wat 
we willen plaatsen. Enkel voor het bereiken van nieuwe doelgroepen zijn externe 
media ingezet.

• Alle cijfers zijn gedurende de campagne bijgestuurd (denk hierbij aan ander beeld, 
meer of minder budget, ander kanaal, andere tekstuele boodschap). Zo hebben we 
het maximale uit iedere boodschap gehaald. 

• Het totale bereik van deze campagne was 2.904.646 weergaves van de diverse 
boodschappen. Hiervan bestond de helft uit mensen die zich in een nieuwe en 
jongere doelgroep bevinden. Daarbij waren er per week 2.500 bezoekers op de 
lidmaatschapspagina en hebben we +/- 750 nieuwe betalende leden geworven. 

MARKETING , PR & COMMUNICATIE
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Begin 2020 is een taskforce voor Motorrijders.nl gestart, bestaande uit creatievelingen in eigen huis én van een extern 
bureau. Doel was een gestructureerde werkwijze te ontwikkelen die voor meer content zou zorgen zonder meer 
uren te investeren en kosten te maken. Gevoed door data over de resultaten konden we formats aanscherpen en 
doorontwikkelen.

Vooral unieke content met de mens centraal werd gewaardeerd, zoals de afleveringen van de videoserie ‘De 
Ambachtsman’. 

Verder richtten we ons steeds meer op praktische tips, zoals over zelf sleutelen, waarvoor een betaalde samenwerking 
met Louis.nl. is aangegaan. Wij maakten voor hen een serie sleutelvideo’s over motoronderhoud die we ook konden 
wegzetten op de eigen kanalen. Een tweede serie is gepland.

De groei in bereik en kwaliteit in 2020 zijn een solide basis om in 2021 verder te groeien en minder afhankelijk te 
worden van social media.

2019 werd afgerond met 131.000 unieke bezoekers. In 2020 haalden we ruim 180% meer, met 367.000 unieke 
bezoekers. Niet enkel op de website zijn we gegroeid, ook verder online. 
Facebook: 3999 in december 2020 t.o.v. 1065 (dec 2019)
Instagram: 3902 in december 2020 t.o.v. 1451 (dec. 2019)
YouTube:   1138 in december 2020 t.o.v. 48 (dec. 2019)
Nieuwsbrief: 5484 in december 2020 t.o.v. 1245 (dec. 2019)

De videoserie 'De Am-
bachtsman' scoorde erg 
goed met uitlaatspecialst 
Mile Pajic in de eerste af-
levering.

Ons platform Motorrijders.nl heeft in 2020 online een flinke sprong gemaakt, dankzij een continue 
stroom van content. Offline konden geplande meet-ups en ritten helaas niet doorgaan.

MOTORRIJDERS.NL
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RECREATIEF
MOTORRIJDEN

RIJDEN WAAR MOGELIJK 
Ondanks de pandemie is de hobby motorrijden wel mogelijk gebleven. Sterker 
nog: motorrijden bleek naast een prachtige tijdsbesteding ook een aantrekkelijke 
manier om individueel te kunnen reizen.

Daar waar wij ook kritisch hebben gekeken of motorrijden in bepaalde weekends 
wel ‘handig’ was om te doen, hebben wij ook gemerkt dat de aangesloten clubs 
de traditionele manier van routes aanbieden en maken hebben losgelaten. Meer 
inspelen op wat er wel kon, bijvoorbeeld het aanbieden van kortere routes en 
locaties inrichten als stop-and-go voor het ophalen van routes.

GEEN CLUBTOERCOMPETITIE
Voor de KNMV Toercompetitie en toerridders was het een jaar om snel te vergeten. 
Na overleg en onderzoek bij clubs is gebleken dat een competitie niet haalbaar 
was. Zodoende is deze competitie geannuleerd en zal er geen uitslag in de boeken 
komen.

DENKTANK TOERCLUBS
Het vreemde jaar bracht ook bepaalde kansen. Zo is gestart met het zoeken 
naar een nieuwe invulling voor recreatief motorrijden en dan met name de 
toercompetitie. Het doel is om meer zichtbaarheid voor KNMV-clubs te creëren. 
Samen met een gezelschap, bestaande uit toerrijders en toerclubs, is een eerste 
denktank opgezet. Een vraag die gesteld is en waar we in de toekomst verder op 
gaan inzetten is: wat zijn wensen en behoeften om als club meer verbinding en 
bekendheid te krijgen met andere doelgroepen? In 2021 zal daar een vervolg aan 
worden gegeven en worden de eerste concrete stappen gezet.

REIZEN
Ook in 2020 hebben KNMV en Horizon Motor Reizen de samenwerking 
gecontinueerd. Helaas werd het een jaar zonder veel reisbewegingen en werd al 
snel de focus op 2021 gericht.

FIM-EVENEMENTEN
In 2020 heeft de FIM aangegeven alle reizen te annuleren en te verschuiven naar 
het volgende jaar. 

2020 was een jaar waarin minder (georganiseerde) kilometers zijn gereden, waar we meer van iedere gereden 
kilometer hebben genoten én waar vele clubs op alternatieve manieren – tot waar het mocht en kon - toch de 
motorliefhebbers bij elkaar probeerden te krijgen.
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Door de pandemie waren ritten in 
eigen land nog populairder. Veel 
motorrijders hebben mooie, vaak 
voor hun nog onbekende, plekken 
ontdekt in Nederland.
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BELANGENBEHARTIGING &
VERKEER

MOTOREN EN GELUID
Geluidsoverlast is een groeiende zorg voor de KNMV als belangenbehartiger en 
voor veel mensen die aan prachtige motorroutes wonen. Het aantal motorrijders 
groeit nog steeds en dat is mooi voor ons als vereniging, maar helaas zorgt een 
bepaald deel van de groep motorrijders steeds meer voor geluidsoverlast. Dit gaat 
ten koste van de grotere groep goedwillende motorrijders. 

Wat de handhaving op geluidshinder betreft ontbrak het de overheid aan 
menskracht en financiële middelen om afdoende verkeerscontroles te houden.

MOTORPLATFORM
In het landelijke overlegorgaan Motorplatform staat de zorg over geluidsoverlast 
hoog op de agenda. De bedoeling is om vanuit de KNMV in 2021 een campagne 
op te zetten waarin we vragen om het gezonde maatschappelijke verstand te 
gebruiken. 

Om meer inzicht te krijgen in de meetmethodieken is vanuit het Motorplatform 
een werkbezoek gebracht aan het testcentrum van de RDW.

RIJSCHOLEN GETROFFEN  
Het coronavirus heeft een groot effect gehad op de rijschoolwereld. Voor zowel de 
auto als de motor werden rijlessen en examens stilgelegd. 

Hoewel de KNMV geen officiële branchevereniging is hebben we veel tijd gestoken 
in het overleg met het ministerie en met de KNMV Rijinstructeurs om te kijken hoe 
motorrijlessen zo goed als coronaproof ingericht konden worden en onder welke 
omstandigheden rijlessen en examens weer doorgang konden vinden.  

AANSLUITING BIJ VAT
In het kader van belangenbehartiging heeft de KNMV zich aangesloten bij de 
Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT). Het terugdraaien van kilometertellers was 
bij auto’s al jarenlang een bekend probleem, maar uit onderzoek is gebleken 
dat ook tellers van motorfietsen niet altijd het juiste aantal gereden kilometers 
weergeven.

De registratie van een tellerstand bij motorfietsen is lastiger dan bij auto’s, omdat 
lang niet alle motoren door een dealer worden onderhouden. Er is evenmin een 
APK-plicht. Als eerste insteek werd gekozen om in ieder geval de km-standen van 
de motoren die wél bij een dealer binnenkomen te registreren. Hiermee kan de 
basis worden gelegd om een deel van het motorpark in kaart te brengen.
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SPORT

Als gevolg van de coronapandemie zijn veel (internationale) motorsportcompetities geheel of gedeeltelijk 
geannuleerd. In Nederland heeft een aantal competities in aangepaste vorm doorgang kunnen vinden en 
hebben vrijwel alle licentiehouders bijna het gehele jaar door kunnen trainen.

Het overgrote deel van de activiteiten binnen de sportafdeling bestond in 2020 uit het maken en aanpassen van 
sportspecifieke protocollen en het voortdurend updaten van de wedstrijdkalenders. Op deze wijze is getracht 
om de motorsport binnen de gegeven mogelijkheden optimaal te faciliteren.

De uitgifte van startlicenties (competitielicenties) 
stagneerde in 2020. Het aantal uitgegeven Basis 
Sportlicenties (trainingslicenties) was vrijwel conform de 
jaardoelstelling. Omdat niet iedereen (ten volle) gebruik 
kon maken van zijn of haar aangeschafte licentie, hebben 
we aan het einde van het jaar een groot aantal voor een 
deel gerestitueerd.

De ONK Supersport 300 en Sidecars, 
die in samenwerking met IDM worden 
georganiseerd, hebben in afgeslankte 
vorm doorgang gehad.

Ook binnen de BeNeLux Trophy is een 
klein aantal wedstrijden verreden.

Jeffrey Buis is wereldkampioen 
geworden in het WK Supersport 300.

Het WK Superbike in Assen als ook de TT 
werden geannuleerd.

Wegrace

Het NK Junior Moto Racing heeft in een 
relatief kort tijdsbestek een volwaardige 
competitie kunnen rijden.

Aan het einde van het seizoen is de 
samenwerking met Motorclub Assen & 
Omstreken beëindigd. De KNMV neemt 
met ingang van 2021 zelf de rol van 
organisator op zich.

Junior Racing

Er is in 2020 geen BeNeCup Supermoto-
competitie geweest.

Supermoto
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MOTOCROSS

Na de eerste 2 wedstrijden (GB en NL) herstartte het 
WK-seizoen in augustus met een sterk gecomprimeerde 
kalender waarbij er meermaals in één week drie 
wedstrijden werden verreden op hetzelfde circuit. 
Bij het tweede drieluik in Italië ging het bij de warm-
up mis met Jeffrey Herlings. Vanwege een slepende 
voetblessure was even de concentratie weg, waardoor 
hij zwaar ten val kwam met nekletsel tot gevolg. Dit 
betekende direct het einde van het seizoen, terwijl hij 
op dat moment ruim aan de leiding ging.

Glenn Coldenhoff reed een stabiel seizoen in de top 5 
totdat ook hij geblesseerd raakte bij een ongeval in de 
kwalificatietraining bij een van de drie wedstrijden aan 
het einde van het jaar. Ook zijn seizoen was daarna ten 
einde. Hij was wel de best geklasseerde Nederlander op 
de 8e plaats.

WK MXGP

Met Roan van de Moosdijk en 
Bas Vaessen was Nederland met 
twee vaste rijders in het WK MX2 
vertegenwoordigd. Het was het eerste 
seizoen van Roan in de MX2-klasse na 
zijn titel in 2019 in de EMX250. Roan 
wisselde goede en slechte resultaten 
af en miste de consistentie om in de 
top van het klassement te eindigen. 
Hij werd uiteindelijk 7e. Bas Vaessen 
eindigde het jaar op de 15e plaats.

WK MX2
Weer geen titel voor Nancy van de 
Ven! Tijdens de laatste wedstrijd wist 
Courtney Duncan een achterstand 
van 14 punten goed te maken en 
eindigden beide rijdsters op een gelijk 
aantal punten. Doordat Duncan meer 
manche-overwinningen had werd ze 
opnieuw wereldkampioen en werd 
Nancy voor de vierde keer tweede.

WK WMX

Er is in 2020 geen WK Zijspancompetitie 
geweest.

WK Zijspan

Er is in 2020 geen MXoN verreden.
MXoNEr is in 2020 geen EK-motocross-

competitie geweest.

EK EMX65/EMX85/EMX Women/EMX 
Quad

In de EMX250 was het Kay de Wolf die 
in zijn eerste jaar op de MX2-machine 
een sterke indruk heeft achtergelaten 
waarbij hij bij de vierde wedstrijd in 
Letland zelfs tweede wist te worden. 
In de eindstand viel hij net buiten het 
podium en eindigde hij op een vierde 
plaats, hetgeen een knappe prestatie 
is gezien het niveau in deze competitie. 

EK EMX250
In de EMX125 deden diverse 
Nederlandse rijders mee, maar waren 
er geen aansprekende resultaten te 
benoemen.

EK EMX125

Er is in 2020 geen Dutch Masters of 
Motocross-competitie geweest.

Dutch Masters of Motocross

De ONK-competitie is in aangepaste 
vorm in 2020 verreden, waarbij alle 
ONK-, NK- en Cupklassen 3 tot 5 
wedstrijden hadden.

Bij het ONK Sidecar Masters ging de 
titel naar Daniël Willemsen met Robbie 
Bax als passagier; Ricardo Phoelich 
werd kampioen in het ONK Quad 
Masters

ONK
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SPORT

OFFROAD
De geplande offroadritten zijn in 2020 niet doorgegaan.

Het dossier ‘Medegebruik Defensieterrein’ is nog lopende, tot een 
convenant is het nog niet gekomen.

Het dossier ‘Vanggewas’ ligt momenteel stil; de politiek in Den Haag heeft 
andere prioriteiten. Via een lobbytraject trachten we aandacht voor en 
beweging in het dossier te krijgen.

Mede vanwege het niet doorgaan van evenementen kwam de motorsport 
negatief in de media. ‘Wildcrossen’ neemt in bepaalde provincies toe. Via 
diverse mediakanalen hebben we hierop inhoudelijk reacties gegeven.

ENDURO
WK/ISDE
Het WK Enduro ging in het najaar toch nog deels van start. Twee van de 
selectierijders, Mike Bokslag en Max Schwarte, namen deel aan één of 
meerdere wedstrijden en deden internationaal ervaring op.

De ISDE in Italië 2020 werd afgelast en schuift door naar 2021.

EK
De geplande EK Enduro-competitie is in 2020 niet doorgegaan.

Officieel werd bekend dat MCNH (Hellendoorn) in 2021 de 4e ronde in het 
EK Enduro gaat organiseren.

ONK
Van de geplande ONK Enduro-wedstrijden in 2020 (waarvan twee in België) 
is in het voorjaar alleen de wedstrijd in Enter op 29 februari doorgegaan. 
Hierbij was de top van het BK Enduro ook present.

Er was een mooie samenwerking op ONK- en BK-niveau tussen beide 
landen en de motorbonden.

De combinatie met een Duitse enduro was in 2020 nog niet mogelijk. De 
ambitie is om Duits-Nederlandse uitwisseling in 2021 te realiseren.

Vanwege de coronapandemie en impact op de regio besloten de 
organisatoren om de geplande wedstrijden in het najaar niet door te laten 
gaan.

Binnen de enduro is een oplossing in het dossier ‘Vanggewas’ zeer 
wenselijk.

Talentontwikkeling
Met een selecte groep jonge endurorijders en een begeleidingsgroep zijn 
plannen gemaakt voor training en (buitenland)begeleiding.

Er is een programma ontwikkeld om samen te trainen en de teambuilding 
te verbeteren met de focus op deelname aan de ISDE 2020 in Italië.

In juli is gezamenlijk een rijtraining op Lelystad afgewerkt. In september 
was een rijtraining op het defensieterrein Oirschot met aanvullende 
teambuildingsdag in Eefde. Daar was Torleif Hartelman, rijdersanalist bij 
het Petronas Sepang Racing Team (MotoGP), als gastspreker.

Deelname EK Enduro met de selectiegroep ging niet door (alle EK’s 
afgelast).

Jeugdenduro
Er is in 2020 geen NK Jeugdenduro-competitie geweest.

De animo voor de jeugdenduro groeit, met vooral veel interesse voor de 
klasse JE-2. Deze klasse zou in 2020 bij een paar ONK Enduro’s alleen in 
de proeven meerijden. Op deze wijze wordt de jeugdenduro nog meer 
ingebed in het ONK Enduro en de Nederlandse endurosport.

Rally
De Dakar 2020 vond plaats in Saudi-Arabië. Er namen zeven KNMV-
licentiehouders aan dit internationale evenement deel.

Nederlandse rijder Edwin Straver overleed in het ziekenhuis nadat hij 
eerder in de rally een zware crash meemaakte. Zijn overlijden heeft grote 
impact op de Nederlandse rijders en de endurosport gehad.

Cross Country
Cross Country wordt steeds populairder in Nederland.

In Heerde experimenteerde men gedurende een langere periode met 
‘cross country vrije trainingen’ op het motocrosscircuit. Andere clubs in 
Nederland kopieerden dit initiatief.

Er is gewerkt aan een nieuw Cross Country-reglement om de clubs, rijders 
en sport hierin optimaal te faciliteren.

Trial
Het ONK & NKJ Trial is volledig afgelast.

Zes KNMV-trialrijders waren in verschillende klassen aangemeld voor het 
EK.  Ook dat kampioenschap is in 2020 niet doorgegaan.
BAANSPORT
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Adviesbureau Peutz bracht in 2019 globaal in kaart hoe het gesteld is met de legalisering (oftewel de vergunningen 
en het bestemmingsplan) van crosscircuits in Nederland. Bij nog geen vijfde deel van de 72 onderzochte banen zijn het 
bestemmingsplan en de vergunningen in orde. Bij de rest van de circuits - het overgrote deel dus - ontbreken vergunningen 
of zijn deze onvoldoende. Ook past een crosscircuit niet overal bij het bestemmingsplan. Accommodaties in zo'n situatie 
worden in het gunstigste geval enkel gedoogd.

Er is reden tot grote zorg. De wereld verandert en de druk op de motorsport neemt toe, terwijl het draagvlak afneemt. Vooral 
met betrekking tot uitstoot en geluid krijgen critici steeds meer voet aan de grond. Het effect hiervan zagen we al in België, 
waar nog slechts zes permanente banen zijn. Ook in ons land is het voortbestaan van accommodaties in gevaar. 

Willen we ook in de toekomst kunnen blijven crossen, dan moeten we er als crosswereld de schouders onder zetten. En 
dat gaan we samen met clubs en sporters doen! Door de KNMV is in overleg met een selectie van clubs het MX-masterplan 
opgesteld dat steunt op drie pijlers:
1. 1.  Legalisering om accommodaties goed vergund te krijgen.
2. 2.  Veiligheid, onder andere door de aanleg van gele vlagsystemen op alle banen die dit willen. 
3. 3.  Duurzaamheid & ecologie; een essentieel onderdeel. We moeten als crosswereld laten    

 zien dat wij oog hebben voor de wereld om ons heen; dat we een partner zijn die bijdraagt.

Het is een plan van de lange adem; met name het verkrijgen van vergunningen kan een langdurig en kostbaar proces zijn. 
Voor de financiering wordt gezocht naar een systeem waarbij ook de eindgebruikers, de rijders, bijdragen. Alle bijdragen 
komen rechtstreeks ten goede aan de vergunningstrajecten, gele vlagsystemen en duurzaamheidsprojecten.

De motocross moet in de toekomst behouden blijven.
ONTWIKKELING KNMV MX-MASTERPLAN
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WK
Theo Pijper en Romano Hummel reden het WK Langbaan in Morizes (F).

In Nederland organiseerde SMR uit Roden, onder zware voorwaarden en 
geldende coronamaatregelen, het WK Langbaan Challenge.

Ook het WK Langbaan in Polen vond doorgang. Theo Pijper en Romano 
Hummel verwierven twee vaste WK-plaatsen in 2021.

Roden gaat in 2021 het WK Langbaan Nations organiseren.

EK
Door de FIM Europe Track Racing Commission werd naarstig gezocht naar 
alternatieven om EK-wedstrijden door te laten gaan. Met veel moeite ging 
een enkele EK-wedstrijd door, maar van een echte volle competitie is geen 
sprake geweest.

Op diverse EK-evenementen was Nederlandse deelname: Grass Track, 
Speedway en 125cc Youth. De rijders waren Romano Hummel, Dave 
Meijerink, Theo Pijper, Mika Meijer en Niek Meijerink.

De EK ½ finale in Eenrum, in augustus, is komen te vervallen.

ONK & NK (J/N) & Speedway
Er is in 2020 geen Dutch Open Grass Track-competitie geweest. Uiteindelijk 
werd er slechts een ééndaagse J/N in Vledderveen verreden.

IJsrace
In het WK IJsspeedway was Jasper Iwema vaste rijder; Bart Schaap reed 
mee in Togliatti en Shadrinsk.

RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU
Diverse clubs zijn in contact gebracht met leden van de Expertgroep 
ROM. Deze clubs hadden vragen op het gebied van geluid, 
vergunningen, ecologie of juridische kwesties.

Een aantal moeilijke clubcircuitdossiers valt onder ROM.
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MOTOCROSS: KNMV CTO PAPENDAL
• Fulltime programma sporters.
• Meerdere winterstages in het buitenland.
• Dagelijks programma met daarin fysieke training en school.
• 2 dagen per week praktijktrainingen op het circuit.
• Korte 2-daagse stages in het buitenland.
• Sporters actief in EMX125 en WK 125 Jeugd.
• Ontwikkeling gaande in 2020 met het realiseren van een eigen 

bondsteam om zo meer invloed uit te kunnen oefenen op de 
eindprestaties van sporters.

• In november 2020 is het partnerteam Husqvarna SKS Racing 
gerealiseerd.

MOTOCROSS NATIONALE SELECTIE
• Nationale selectie met 13 rijders verdeeld over de klassen 65cc, 85cc 

en 125cc.
• Faciliteren van praktijktrainingen.
• Begeleiding op fysiek vlak.
• Begeleiding van het team voor het WK Jeugd.
• Opzetten van plannen voor het Junior CTO in 2021.
• In december 2020 doorstroom van 2 sporters naar CTO en 2 sporters 

naar Junior CTO.

MOTOCROSS REGIONAAL TRAININGS CENTRUM (RTC)
• Er worden 8 RTC’s ontwikkeld, verdeeld over regio’s in Nederland.
• Daarbij wordt een veilige sportomgeving gecreëerd.
• Per RTC worden 25 rijders verzameld om niveau en kennis te 

bevorderen.
• Vanuit de RTC een doorstroom naar nationale selectie op gang 

brengen.
• In 2020 zijn > 4 werkende RTC’s gerealiseerd; doelstelling 2021 > 

opschalen naar 6.
• In 2021 > niveau RTC omhoog brengen zodat RTC stabiel onderdeel 

wordt van de piramide.

WEGRACE: TALENTPROGRAMMA’S WK/EK
• Coachbegeleiding tijdens WK- en EK-events zoals Red Bull Rookies 

Cup en European Talent Cup en Northern Talent Cup.
• 3 eigen KNMV-starts in opleidingsklasse Northern Talent Cup.

• Faciliteren trainingen voor WK- en EK-rijders in binnen- en 
buitenland.

• Licentiesupport met tegenprestatie voor WK-rijders. 

De resultaten bestonden uit: wereldkampioen en tweede in WK 
Supersport 300, top 8-noteringen in Red Bull Rookies Cup, tweede 
plaats eindstand ETC Moto3, top 5 eindstand WK Superbikes.

NATIONALE EN INTERNATIONALE TRAININGEN
• Faciliteren in de vorm van tracktime in Assen en Spanje voor licen-

tiehouders. Hier werden ook zijspan- en classicslicentiehouders 
bij betrokken.

• Speciale WK/EK-trainingen in Assen met gebruik van een type-3 
geluiddag.

• Voorbereidend fysiek programma in samenwerking met nationale 
selectie motocross.

• Voor trainingen werd gebruik gemaakt van het PVI circuit in 
Lelystad. Hier worden, naast VRO-cursussen, in de toekomst 
mogelijk wegracecursussen gehouden.

FACILITEREN JEUGDTRAININGEN OP TT JUNIOR TRACK 
• Als onderdeel in de talentontwikkelingspiramide werden er 

trainingsdagen georganiseerd op de TT Juniortrack in Assen.
• Doelstelling is om jeugdsporters tenminste 1 keer per week 

op de motorfiets te laten trainen. In 2020 waren ca. 120 
abonnementhouders en jaarlijks ca. 200 jeugdsporters actief.

• Onderdeel van de trainingen is het KNMV Racecamp, dat jaarlijks 
georganiseerd wordt onder begeleiding van KNMV-coaches en 
oud- selectiesporters.

• In 2020 zijn 45 trainingsdagen in Assen afgenomen.
• Naast de trainingsdagen werd er geparticipeerd in de 

organisatie van het NK Junior Moto Racing; dit is geen 
talentontwikkelingsprogramma maar beide projecten houden wel 
met elkaar verband.

TALENTONTWIKKELINGSPROGRAMMA’S/NOC*NSF
Voor wegrace en motocross waren er talentontwikkelingsprogramma’s. Met ingang van 2021 is 
voor de wegrace de subsidie vanuit NOC*NSF vervallen. 

Bij de motocross hebben we een piramidemodel met daarin een programma voor het CTO 
(Centrum voor Topsport en Onderwijs), de nationale selectie en de RTC (Regionale Training 
Centra). Wegrace wordt gesplitst in topsportondersteuningen met betrekking tot coaching en 
het faciliteren van trainingen, met daarbij ondersteuning in de EK-programma’s. Ook faciliteren 
we tracktime op de TT Junior Track in Assen. 
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DIVERSE MOTORSPORTEN

ONK enduro                                           1 
Combi ONK + NKJ trial                           1
Jeugd/Nationaal baansport                     1
Offroadritten                                             0
NK Junior Moto Racing                           6
BeNeLux Trophy Wegrace                      1

MOTOCROSS

Clubwedstrijden                                   147
Districtswedstrijden                                  0
NK Motocross:                                          0
ONK Motocross (incl. sidecars & quads)  12
Dutch Masters of Motocross                    0
MXGP                                                       1
WK Zijspan                                              0
EK Motocross                                          0

Als gevolg van de coronapandemie zijn veel (internationale) 
motorsportcompetities geheel of gedeeltelijk geannuleerd. 
In Nederland heeft een aantal competities in aangepaste 
vorm doorgang kunnen vinden.

VERREDEN
WEDSTRIJDEN



MOTOCROSS  
ONK 500   Kay Ebben 
ONK 250   Youri van 't Ende 
ONK 125   Sem de Lange 
ONK 85G   Bradley Mesters 
ONK 85K   Ruben van Hoof 
ONK 65G   Dean Gregoire 
ONK 65K   Dex van den Broek 
ONK 50   Harry Dale 
ONK Women  Nancy van de Ven 
  
Cup Veteranen  Paul Woldendorp 
Cup 500   Michel Hoenson 
Cup 250   Max Schwarte 
Cup 125   Noah Croon 
  
ONK Sidecar Masters  Daniël Willemsen & Robbie Bax 
ONK Quad Masters  Ricardo Phoelich 
NK Zijspan   Wilfred Vos & Wessel Susebeek 
NK Quad   Dani Hoffard 

Junior Quad  Jessey Moen 
Junior Zijspan  Jaydee van Els & Fayènn van Els 
Rookie Quad  Thijs Heun 
Youngster Quad  Stephan Bakkenes 
Youngster Zijspan  Boyd Verhees & Peer Verhees 
  
Junior Moto Racing  
NK Junioren A  Luuk de Vries 
NK Junioren B  Jaylen Korporaal 
NK Open 125cc  Loris Veneman 
NK KicXstart Yamaha R125 Cup Kay van Steenbergen 
NK Molenaar NSF 100 Cup  Delano Greven 
  
Wegrace  
ONK Supersport 300  Lennox Lehmann (D) 
ONK Sidecars  Markus Schlosser (CH) - Marcel Fries 
(CH) 
BeNeLux Trophy Supersport Noah Lequeux (Lux)
BeNeLux Trophy Superbikes Yan Ancia (B)

MOTOCROSS   
WK WMX  zilver Nancy  van de Ven
   
WEGRACE   
WK Supersport 300 goud Jeffrey Buis 
 Supersport 300 zilver Scott Deroue
   
BAANSPORT   
EK Grasbaan   zilver Romano Hummel
 Grasbaan   brons Dave Meijerink

TROFEEËN 
 Hans de Beaufort-beker  Jeffrey Buis

EK/WK-
MEDAILLEWINNAARS
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NEDERLANDSE
KAMPIOENSTITELS
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OVERZICHT
OFFICIALS

EXPERTGROEP RUIMTELIJKE 
ORDENING & MILIEU
Michiel Bos (Van Iersel Luchtman Advocaten, 
Den Bosch)
Tobias Meijers, Oost-Souburg
Leo Oost (Econsultancy, Doetinchem)
Frans Schermer (Bureau Peutz, Zoetermeer)

MILIEU-OFFICIALS 
Rinze Bos, Assen 
Bert Bruggink, Westerbork 
Henk Bruggink, Westerbork 
Randy van der Lek, Rotterdam 
Marcel van Linde, Hemrik 
Henk Zuiderveld, Gytsjerk 

EXPERTGROEP WEGRACE
Donald Huigen (adviseur)
Arjan van Eekelen (adviseur)
Willem de Raadt (adviseur)
Barry Veneman (adviseur)

WEGRACE-OFFICIALS 
Roland Brontsema, Deventer
Hans Visscher, Nieuw-Amsterdam
Cor Wit, Leek
Ryanne de Wit, Leek

WEDSTRIJDLEIDERS WEGRACE 
Arjan van Eekelen, Walsoorden 
Auke Engel, Beerta 
Martin van de Pavert, Haarlem 
Annemieke Tjaden-Vlieger, Deventer

EXPERTS MOTOCROSS  
Arno van den Brink, Doornspijk 
Nico de Goeij, Ede 
Martijn Spliethof, Borculo
Han Ribbink, Varsseveld 
Jeroen Soer, Angeren
Stefanie van de Meeberg, Berghem 

EXPERTGROEP SUPERMOTO
Willem Dijkstra, Witmarsum
Cees Haan, Kwadijk
Erik-Jan Harms, Midwoud
Guls Heeringa-Ayazalp, Kaatsheuvel
Gerwin van Rosmalen, Reek
Martijn Vinck, Landsmeer
Harry Wolters, Enter

SUPERMOTO-OFFICIALS
Henk van Erp, Volkel
Pim Janse, Oosterwolde
Bert Mager, Emmen
Joop van der Rijt, Vinkel
Gerwin van Rosmalen, Reek 
Frans Verbraak, Bergen op Zoom

SPORTCOMMISSARISSEN NOORD
Danny Heins, Drachten
Bert Mager, Emmen 
Marcel van Linde, Hemrik 
Han de Nekker, Steggerda 
Obbe Udding, De Wilp

SPORTCOMMISSARISSEN OOST 
Guus Boland, Gaanderen 
Arjan ten Brinke, Varsseveld 
Martin Flierman, Nieuwolda 
Leonie Heinen, Winterswijk 
Ronald Maarse, Winterswijk
Wilma Sanderman-Boersma, Markelo
Martijn Spliethof, Borculo
Patrick te Veldhuis, Borculo

SPORTCOMMISSARISSEN ZUID
Stefan Braken, Eindhoven 
Henk van Erp, Volkel 
Geert Gelaude, Zuiddorpe 
Peter de Kam, Uden 
Joop van der Rijt, Vinkel 
Noëlla Remmits, Uden
Gert Verreyt, Antwerpen/B 
Ap van der Werff, Rockanje

SPORTCOMMISSARISSEN WEST 
Ronny Cornelisse, Lewedorp 
Stefanie van de Meeberg, Wemeldinge 
Frank Rottier, Wemeldinge 
Jeroen Rottier, Wemeldinge

COÖRDINATOR JEUGD QUADS
Benjo Kellerman, Noordorp

COÖRDINATOR 
BAANCOMMISSARISSEN 
Tiny van den Berg, Oploo

ENDURO-OFFICIALS
Henk Boersma, Ressen
Stephan Braakhekke, Ruurlo 
Peter Hageman, Oosterwolde 
Jan Klein Brinke, Vorden
Marcel van Linde, Hemrik 
Sjaak Martens, Winssen
Koos Meijer, Heeswijk-Dinther
Martijn Spliethof, Borculo
Geraldine Stuivenberg-Riemersma, Eefde
Pieter Visser, Niawier 
Leo van Waasdijk, Heinkenszand

JURYVOORZITTERS ENDURO
Arie Bussink, Varsseveld
Joop Wuestenenk, Zelhem

TRIALOFFICIALS
Peter van Amersfoort, Westervoort
Marcel Elshof, Eerbeek
Wim de Jong, Bavel
Randy Kerstjens, Venlo
John van Oorschot, Lathum

EXPERTGROEP BAANSPORT 
Jacob Alkema, Drouwen 
Auke Engel, Drouwen
Patrick Roth, Waskemeer
Kor Wiersema, Appingedam
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WEDSTRIJDLEIDERS BAANSPORT 
Jacob Alkema, Drouwen
Hennie Dragtsma, Wolvega 
Patrick Doldersem, Wezuperburg
Auke Engel, Beerta 
Anne Nijboer, Uithuizermeeden 
Patrick Roth, Waskemeer 
Kor Wiersema, Appingedam

JURYVOORZITTERS BAANSPORT 
Ingeborg Vroklage, Steenwijk 
Kor  Wiersema, Appingedam 
Rikkert Zuiderveld, Deventer 

SCHEIDSRECHTERS BAANSPORT
Iwan Hagedoorn, Staphorst 
Gert Hofman, Doornspijk 
Bert Mager, Emmen 
Jos Robben, Zwolle
Kor Wiersema, Appingedam

BAANOFFICIALS BAANSPORT 
Willem van Beek, Nieuwe Pekela 
Geert Bos, Beerta 
Jan Dekker, Hooghalen
Willem Dekkinga, Wehe den Hoorn 
Iwan Hagedoorn, Staphorst 
Henk Hindriks, Schoonebeek 
Miranda  Hindriks, Slagharen 
Pim Janse, Oosterwolde

Johannes Kruithof, Assen 
Jaap Pol, Roden 
Arjan Prins, Nieuw-Weerdinge 
Pascal Puister, Noordbroek
Siete Rinkema, Oosterwolde
Cor Sietsema, Uithuizen
Stienko  Sietsema, Uithuizen 
Nico Slofstra, Drachten 
Alje Meidert Smit, Rolde 
Jacob Smit, Stadskanaal

TECHNISCHE OFFICIALS NOORD 
Jan Boer, Twijzel 
André Boertien, Nieuwlande 
Bert Bruggink, Westerbork 
Jaap Drent, Vries
Jan Drogt, Zuidwolde
Johannes Dupon, Twijzel 
Berend Fabriek, Jubbega 
Joop Groen, Emmen 
Gosse Haanstra, Dronryp 
Albertus Kellij, Ruinen
Jan de Maijer, Schagen
Han den Nekker, Steggerda 
Remco van der Noordaa, Gorredijk 
Anne Oosterhof, Feerwerd
Willem Pieterman, Nietap 
Willem de Raadt, Harlingen 
Henk Scholte Albers, Assen 
Sikke Verbruggen, Buitenpost 

Marcus Wedman, Tijnje 
Jan Wemer, Noordwolde

TECHNISCHE OFFICIALS OOST 
Marcel Alberink, Hengelo OV 
Jan Klein Brinke, Vorden 
Gert-Jan Arendsen, Azewijn 
Jan  Buitenhuis, Duiven 
Herman ter Buurkes, Arnhem 
Rein Hannema, Oene 
Herman ter Huurne, Holten
Sjors van de Kamp, Ugchelen 
Marjon Klein Brinke, Radewijk
Tonnie Klein Nijenhuis, Aalten 
Gerrit Norder, Deventer 
Herman Pothof, Arnhem 
Anne Schokker, Hengelo Ov
Gerrit Siebelink, Dinxperlo 
Jeroen Soer, Angeren 
Hans Sybom, Wehl
Eric ten Tusscher, Almelo
Dolf Wijkamp, Halle

TECHNISCHE OFFICIALS ZUID
EN WEST 
Ad van de Beeten, Uden
Janus Kerkhofs, Valkenswaard 
Wil van Laarhoven, Eersel 
Randy van der Lek, Rotterdam 
Jan van Loenhout, Dinteloord 
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Ad Jenner, Nieuwegein 
Mark de Jong, Papendrecht 
Leo  Mennen, Best 
Peter Merkelbach, Hilversum
Freddie Riemens, Zaamslag 
Piet Rigters, Mill 
Jan Schut, Best 
Tiny Strijbosch, Geldrop 
Frans Verbraak, Bergen op Zoom 
Cees van der Welle, Rotterdam

OFFICIALS TIJDWAARNEMING 
Jannie Brouwer, Meppel 
Reinder Davids, Stedum
Monique Haverkamp, Lathum
Bertie Klein Brinke-Lenselink, Vorden 
Stefanie van de Meeberg, Wemeldinge 
Folkert van der Meer, Drachten 
Wilma Rigters, Mill 
Marina Schut-Hospers, Best 
Casper Soeter, Ulft 
Harry-Jan Struik, Westerbork 
Martha Visscher-Kooi, Hasselt 
Freddie Wagenaar, Wezep 
Heidi Wagenaar-Visscher, Wezep 
Kees Wallinga, Drachten 

TIJDWAARNEMING BAANSPORT
Jannie Brouwer, Meppel 
Gea Davids-Jansen, Stedum
Reinder Davids, Stedum 
Loes Hoogerhuis, St. Annaparochie
Anita Nijboer-Smit, Uithuizermeeden 
Tinie Sijbesma-Jongedijk, Waskemeer 
Gretha Werkman, Eenrum 
Jennie Zwiers, Koekange

MEDISCHE EXPERTGROEP WERVING 
EN OPLEIDINGEN
Erik Vissering (voorzitter), Stadskanaal
Harma Bolt-Leeuwerik, Winsum GN
Björn Peeters, Belfeld
Julien van Oosten, Den Haag
Kimberly van der Laan, Duiven

MEDISCHE EXPERTGROEP MEDISCHE 
ZORG EVENEMENTEN
Casper Behrens (voorzitter), Arnhem
Irene Behrens-van der Burgt, Arnhem
Bernhard Dekker, Emmen
Wiebo de Hoop, Drachten
Ronald Swinkels, Eindhoven
Frank Terhorst, Silvolde († mei 2021)
Bart Jaap Pull ter Gunne, Barneveld

MEDISCHE EXPERTGROEP STARTVER-
BODEN/KEURINGEN
Pieter-Paul Vermeulen (voorzitter), Someren
Aaldrik Jansen, Enschede
Roel Horstra, Meppel
Stephan Konijnenberg, Schijndel

MEDISCHE OFFICIALS
Matheus Arts, Groningen 
Anneke Blom, Haren 
Anton Blom, Kootstertille 
Albert Dekker, Hattem 
Jeroen Donker, Breda 
Dick Grootoonk, Emmen 
Vincent 't Hart, ’s-Gravenhage 
Paco Heijmans, Beekbergen 
Robbin  Hertogs, Helmond 
Roel Horstra, Meppel 
Jan van Ingen, Groningen
Aaldrik Jansen, Enschede 
Gineke Jeurink, Emmer-Compascuum 
Stephan Konijnenberg, Schijndel 
Kimberly van der Laan, Duiven 
David Landsheer, Hengelo
Matthias van der Leeuw, Breda 
Vincent Luttikhold, Lichtenvoorde 
Geert Jan Maat, Middelburg 
Gerrit Jan Noordergraaf, Diessen 
Julien van Oosten, ’s-Gravenhage
Francois Paris, Enschede
Frank Perquin, Meppel 
Floris Poorte, Noardburgum 
Bart Jaap Pull ter Gunne, Zelhem 
Jurian Rooks, Doetinchem
Pieter van der Sar, Hengelo 
Philip Scheurer, Berg en Dal 
Lia Schreurs, Groningen 
Michiel Vaneker, Nijmegen 
Rembert Weijers, Wijchen

 

INTERNATIONAAL GEDELEGEERDEN 

Baansport
Jacob Alkema, Drouwen 
Auke Engel, Beerta
Patrick Roth, Waskemeer

Dragrace
Job Heezen, Elst

Enduro 
Henk Boersma, Ressen
Stephan Braakhekke, Ruurlo
Mario Pieterse, Arnhem

Milieu
Rinze Bos, Assen
Bert Bruggink, Westerbork
Randy van de Lek, Rotterdam
Marcel van Linde, Hemrik
Mario Pieterse, Arnhem

Motocross
Rinze Bremmer, Arnhem 
Arie Bussink, Varsseveld 
Carlo Hulsen, Son en Breugel 
Han Ribbink, Varsseveld 
Frank Rottier, Wemeldinge 
Martijn Spliethof, Borculo

Wegrace
Arjan van Eekelen, Walsoorden 
Auke Engel, Beerta 
Martin van de Pavert, Haarlem 
Annemieke Tjaden-Vlieger, Deventer 
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De Raad van Toezicht bestaat op 31 
december 2020 uit de volgende leden:

PERSONALIA

JAN WILMS Algemeen voorzitter
Algemene zaken
Representatieve taken
Personeelszaken
Recreatief motorrijden

WIM MULDER Vicevoorzitter
Baansport
Motocross/supermoto/motoball
Veiligheid en milieu
FIM en FIM Europe
Talentontwikkeling

FRANS DE BRUIJN Penningmeester
Financiën
Automatisering
Subsidies
Verzekeringen
Contracten

FRANK VAN DER LINDEN
Wegrace
Tijdwaarneming
Medische zaken
Techniek
Districten

DIEDERICK VAN HASELEN
Algemeen bestuurslid
Marketing/communicatie
Vrijwilligersbeleid
KNMV 2020
Offroad/enduro/trial

MAXIME VERHAGEN
Duurzaamheid
Innovatie
(Inter)nationale lobby

LEDENRAAD Op 31 december 2020 bestaat de ledenraad uit:
Rob van Pelt, Wulf Baars, Jan Pol, Ben Blekkink, Jacco de Winter, Jan Knol, 
Wim van Weert, Laurens Wisselink, Marcel de Goffau, Sjaak Tuls, Frits Koppe, 
Peter Boer, Alie Bergsma-Van der Veen, Rinze Kats, Paul Timmer, Roef van 
Laar en Alex Peters, Ron Meinema, Wim v.d. Meer, Karin Postuma, Arthur 
Rietkerk, Frank Nijkamp, Ivo Dassen, Jan-Heije Wubs, Joop van Ditmarsch, 
Martijn Schuurman, Peter Goossens, Wim Louwes, Yvette Eshuis. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De algemene ledenvergadering is in 2020 gehouden op 12 december via 
MS Teams. De voorjaarsvergadering is vanwege covid-19 niet doorgegaan. 
Naast de Raad van Toezicht en de Financiële Commissie waren de leden 
van de Ledenraad ingelogd.  
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FINANCIËLE COMMISSIE
De Financiële Commissie bestaat uit Evert Oosterhuis uit Almere en Jeroen 
de Leeuw uit Vessem.  

KNMV’ERS IN DE FIM
De Nederlandse afvaardiging bestaat uit:
Martin de Graaff Bestuurslid FIM
Patrice Assendelft Delegatieleider namens bestuur
Pieter Paul Vermeulen Lid Medische Commissie FIM
Arjan van Eekelen Lid Wegrace Commissie FIM
Han Ribbink Lid Motocross Commissie FIM

KNMV’ERS IN FIM EUROPE
De Nederlandse afvaardiging bestaat uit:
Patrice Assendelft Delegatieleider namens bestuur
Martin de Graaff Voorzitter FIM Europe
Jacob Alkema Lid Baansport Commissie FIM Europe
Job Heezen Voorzitter Dragrace Commissie FIM Europe

BONDSBUREAU
Op 31 december 2020 zijn op het bondsbureau in Arnhem de volgende 
personen werkzaam: 

Management
Patrice Assendelft Directeur/bestuurder
Hans Leenstra Directeur Bedrijfsvoering 
Camiel van Berkesteijn Sport
Sandra Wijkamp Management assistent
Olav Bekker  Marketing Manager

Serviceteam 
Jolanda Janssen
Mirella Zijlstra
Marga van Ditshuizen
Marion Bruil
Marja van Munster

Financiën & Interne zaken 
Lea Boogaarts
Monique Jager 
Marian Asselman Huishoudelijke dienst

Marketing & Communicatie 
Bas Vis  Content director
Marc te Witt Events & partners
Manouk Weterings Data marketeer
Mark Meisner Contentmaker

Motorsport
Camiel van Berkesteijn Sporttechnisch manager en wegrace/supermoto/
dragrace
Rinze Bremmer Motocross
Mario Pieterse Enduro, offroad, trial, baansport en expertgroep ROM
Cindy Hijink Medewerker sport
Barry Veneman Talentontwikkeling motocross en wegrace
Barry Forschelen Talentcoach motocross

KNMV Academy
Arjan Everink Hoofd verkeer en opleidingen
Caroline Sluiter Verkeer en opleidingen
Géra Nieuwenhuis Vrijwilligersondersteuning & vertrouwenspersoon
Marc te Witt Verenigingsondersteuning

LEDENBESTAND
Op 31 december 2020 bedraagt het ledenaantal 46.754.

AANGESLOTEN CLUBS
Op 31 december 2020 staan 256 clubs geregistreerd als aangesloten 
vereniging bij de KNMV.

BLAD GRIP
Vier keer per jaar krijgen alle KNMV-leden het magazine Grip thuisgestuurd.

ONDERSCHEIDINGEN
In 2020 zijn geen onderscheidingen toegekend.

De najaarsvergaderingen en het kampioensgala zijn niet doorgegaan.
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IN
MEMORIAM

RIKUS LUBBERS Oud-licentiehouder
74 jaar 

ROBERT VAN DER VORST Official
53 jaar

CAREL VAN HEUGTEN Oud-clubvoorzitter
78 jaar

ANDRIES MEIJER Official van Verdienste
89 jaar

JO MEGENS Oud-sportcommissaris
87 jaar

ERWIN ROBINS Bestuurslid/trainer
41 jaar 

EDWIN STRAVER Licentiehouder
48 jaar 
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Op 31 december 2020 staan 
256 clubs geregistreerd als 
aangesloten vereniging bij 
de KNMV.

AANGESLOTEN
CLUBS & STICHTINGEN

Airmotors 
AMBC Staphorst 
Auto en Motorclub Oldekerk 
Baarlose Trial Club 
Baarnse Motor Club 
Back on Track Motorsport 
BMAC Borculo 
BMW Motorclub Noord Nederland 
Boreftse MC 
Circuit van Drenthe B.V. 
Classic MRC Holland 
Club Pan - European Nederland 
Coastriders 
Cuijkse Cross Club 
De Gasschoeve 
De Smokkelears 
Ducati Club Nederland 
Dutch Flat Track 
Eibergse motorclub de Kroonrijders 
EMAC Eindhoven 
Enduro Club Drenthe 
Enterse MC 
Flat Track Belgium (FTB) 
Friesche Motorclub 
Goldwing Club Holland 
GSXF Toerclub 
H.A.M.C. St. Isidorushoeve 
Haaksbergse MC 
HAMOVE 
Harley Davidson Club Ned. 
Hustler MC 
Kartcircuit Pottendijk 
KNMV 

Lakes Chapter Holland 
Laverda Club Nederland 
M.A.C. Bedaf 
M.A.C. Mova '83 
M.A.C. St. Christoffel 
M.C.V. Well 
MAB-Club Texel 
MAC 't Hogeland 
MAC de Helm 
MAC De Holterberg 
MAC de Kempenrijders 
MAC HALMAC 
MAC Lierop 
MAC Magneet 
MAC Sport en Vriendschap 
MAC St. Christoffel Schaijk 
MAC van Dedem 
MAC Veenendaal 
MAC Veldhoven 
MAC Zandvoort 
MACL Lichtenvoorde 
MACRO Rhenen 
Markelose MC Ons Genoegen 
MAVV Vriezenveen 
MC '80 
MC 't Centrum 
MC Arnhem 
MC ASOM 
MC Assen e.o. 
MC Baronie 
MC Bartje 
MC Bulldog 
MC De Blijde Rijders 

MC De Bougie 
MC de Ketel 
MC de Kraats 
MC de Megafoon 
MC de Mijlentellers 
MC de Peelrijders 
MC de Rijnridders 
MC de Sproeier 
MC de Stoomfiets 
MC de Toerenteller 
MC de Vechtspeurders 
MC de Veldduivels 
MC de Wieke 
MC de Wielewaal 
MC Delfcross 
MC Deurne 
MC Eenrum en Omstreken 
MC Flardinga 
MC Flying Boetoe 
MC Free Wheels 
MC Grathem 
MC HAMAC 
MC Havelte e.o. 
MC Hoogeveen e.o. 
MC Keizer Karel Nijmegen 
MC Les Vites 
MC Lidu 
MC Mariënvelde 
MC Martinistad 
MC Mios 
MC Mios '93 
MC Montferland 
MC Moustache 
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MC Nieuwegein 
MC Nieuwleusen 
MC Nijverdal-Hellendoorn 
MC Noord Oost Polder 
MC Nunspeet 
MC Promotie - Zaandijk 
MC Randstad 
MC Rilland 
MC Ruurlo 
MC Salland 
MC Son 
MC The Wheelie 
MC Utrecht 
MC Volgas 
MC Wombarg 
MC Zeeuws Vlaanderen 
MC Zoetermeer e.o. 
MC Zwolle e.o. 
MCC Biest Houtakker 
MCC Bleiswijk 
MCC de Kempen 
MCC Geldermalsen 
MCC Holland 
MCC Neerijnen 
MCC Terschelling 
MCC Wijchen 
MCC Zuidwolde 
MCCA ALPHEN 
MCO Oirschot 
MCT de Dreef 
MCV Hardinxveld De Belt 
MFAC Loppersum 
MMC '72 
Moto Guzzi Club Nederland 
Motoball Vereniging Budel 
Motor Toer Club Bicyclette 
Motor Toerclub "De Veluwe" 
Motor Toerclub Siddeburen 
Motor Trial Club Oost-Brabant (MTCOB) 
Schijndel 
Motorclub de Zwervers 
Motorclub Marum en Omstreken 
Motorclub Veendam 
Motorcross Club Boxmeer 
Motorcrossclub Baarle-Nassau-Hertog 
MotorEnduroVereniging Zeeland 
Motorsport Vereniging Noordenveld (MVN) 
Motorsportclub Boekel 
MRTO Vledderveen 
MSC Breda 
MSC Mill 
MSC Siddeburen 
MSG Universiteit Twente 
MSV de Prikkedam 
MSV de Uitlaat 
MSV de Waal 
MSV Motodrome Emmen 
MSV Motordrenthe 
MSV Noord Oost Veluwe 

MSV Overloon 
MSV SALZ 
MSV Sint Anthonis 
MSV Valkenswaard 
MTC 2004 you 
MTC Bergeijk 
MTC Bonifatius 
MTC Double Clutch 
MTC Noord 
MTC Oe Momme noe 
MTC Toergondisch Lochem 
MTC Veendam e.o. 
MTC Zevenbergen 
MTCH 
MTK de IJselrijders 1974 
MV Agusta Owners Club Benelux 
MV Rijnsaterwoude 
MV Valkenswaard 
MV Wintelre 
Needse MC 
Norton Club Nederland NCN 
Quadclub De Veluwse Zandhappers 
RAM Raalte 
RAP Holland 
Rensport Noordwolde e.o 
SME Eemshaven 
Soaseler Motor Club 
SOBW 
St. Aanvullende Motorsport (SAM) 
St. Alfred Gerrits MX Event 
St. Baansport Opende 
St. Baansport Westeremden 
St. Brabo Enduro Team 
St. Circuit Oldebroek 
St. Cross Sport Beckum 
St. DHRA 
St. DSRA 
St. Enduro en Offroad Motorsport 
Houtigehage 
St. Historische Motorrace Rockanje 
St. IJsspeedway Assen 
St. M.C. Annen 
St. Motocross Haarlemmermeer 
St. Motocrossterrein Weidestukken 
St. Motorcross Markelo 
St. Motorspeedway Lelystad 
St. Motorsport Harfsen 
St. Motorsport Holten 
St. Motorsport Park Gelderland Midden 
St. Motorsport Roden (SMR) 
St. Motorsport Zeeland 
St. MX Bentelo 
St. MXGP Assen 
St. NHGS Phoenix v.h. Niedorper MC 
St. Off Road Markelo 
St. ONK Bromfietscross 
St. Regionale Motorcross Ver. Berghem 
(SRMV) 
Stichting "Finland-Circuit" 

Stichting Baansport Kuinre 
Stichting Classic 50 cc Road Racing 
Stichting DCN 
Stichting DVO 
Stichting Grasbaan Aduard 
Stichting Grasbaan Vries 
Stichting Langbaan Groningen 
Stichting MAC Stadskanaal 
Stichting MC De Pekelinge 
Stichting MC Gerrits 
Stichting Midland Circuit Beheer Lelystad 
Stichting Motocross Zevenhoven 
Stichting Motorcross Oss 
Stichting Motorsport Noord Nederland 
Stichting Motorsport Pesse 
Stichting Oranjevereniging 
Noordwijkerhout 
Stichting Outdoor Sportpark Limburg 
Stichting Race-Kids 
Stichting RES Axel 
Stichting Robra Parijs - Dakar 
Stichting Speedway Veenoord 
Stichting Strandcross Lemmer 
Stichting Tulpenrit 
Stichting Wegrace Oss 
Stichting Wehls Cross Event 
Supermoto den Dungen 
TC Doetinchem-Hummelo 
TC Obdam e.o. 
Trial Club Apeldoorn 
Trialclub Zuid Oost Drenthe 
Twentse Motor Club 
V.T.B.M. 
VAMAC Varsseveld 
VAMC De Graafschaprijders 
Vereniging MC-Flevoland 
Vereniging Paljas 
Veteraan Motoren Club 
VMCN 
VMTC 
West Brabantse Moto Cross Club (WBMC) 
WIMA Nederland 
ZAMC 
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FINANCIËN

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(x € 1.000) 2020 2019

ACTIVA

Immateriële vaste activa 87 45

Materiële vaste activa  143 860

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren  122 153

Overige vorderingen en

overlopende activa  79  35

201  188

Liquide middelen 3.839 2.217

4.270  3.310

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve  2.174  935

Bestemmingsreserves  445  414

 2.619  1.349

Kortlopende schulden

Crediteuren 51  185

Belastingen en sociale lasten 92  111

Overige schulden en overlopende

passiva  1.508  1.665

 1.651  1.961

 4.270 3.310

BALANS & STAAT VAN
BATEN EN LASTEN
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(x € 1.000) 2020 2020 2019

werkelijk begroot werkelijk

Baten

Contributies 1.965 2.169 2.039

Licenties 1.165 1.479 1.404

Opbrengsten evenementen 173 645 758

Opbrengsten overige activiteiten 418 418 346

Bijdragen NOC*NSF 561 535 578

Overige opbrengsten 1.731 573 972

6.013 5.819 6.097

Lasten

Personeelskosten 1.885 1.985 2.148

Afschrijvingskosten 111 138 124

Huisvestingskosten 173 234 212

Persoonsgebonden kosten 951 1.804 1.746

Materiële kosten 57 119 94

Kosten overige activiteiten 256 277 204

Organisatiekosten 304 299 396

Communicatie en PR 467 352 375

Bestuurs- en  commissiekosten 55 97 94

Aurokosten 75 87 93

Overige kosten 408 435 547

4.742 5.827 6.033

Resultaat uit verenigings-

activiteiten 1.271 -8 64

Financiële baten en lasten - - -

Resultaat 1.271 -8 64

Mutaties bestemmingsreserves 18 10 319

Te verdelen resultaat 1.289 2 383

Het resultaat wordt als volgt 
verdeeld:

Bestemmingsreserves 50   - 260

Algemene reserve 1.239 2 123

1.289 2 383

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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