KNMV District Noord

_________________________________________________________________________________________________________

Verslag Districtsledenvergadering 2015 - KNMV District Noord
Datum en tijd: Woensdag 22 april 2015 om 20.00 uur
Plaats :
Restaurant ’t Witte Huis, G.W. Smitweg 20, 8435 WG Donkerbroek
Aanwezig namens het bestuur: Rob Bogaards (voorzitter), Harm Huitema (toercommissaris),
Renze van Noord (toercommissaris), Gerrit Waterlander (sportcommissaris) en
Egbert Braakman (secretaris/penningmeester).
Namens het bondsbestuur: Jan de Geus, algemeen voorzitter
Namens het bondsbureau: Joyce Duisterhof
Leden Ledenraad: Alie Bergsma, Egbert Bergsma, Jan Pol, Ben Blekkink, Jacco de Winter en
Rinze Kats.
Overige leden uit het District Noord: Auke Botting, Gerrit Jan Eiks, Jogchum de Jong, Eddy
Koops, Gradus Kootstra, Egbert Oosting, Herman Ossebaar, Sj. Riemersma en Geert Schuring.
Gasten: Fenny Eiks en auteur/motorglobetrotter Paul van Hooff. (De laatste van 21.00 uur.)
Totaal aantal aanwezigen: 24 leden conform de presentielijst, waarvan 20 stemgerechtigd.
Met kennisgeving afwezig: Rein Hof (oud voorzitter), Jan Postmus, Teun Boersma en
Rolf Otten (MC Hoogeveen).
1. Opening
Om 20.00 uur opent voorzitter Rob Bogaards de vergadering met een woord van welkom aan
eenieder, in het bijzonder aan Jan de Geus, Joyce Duisterhof en de leden van de Ledenraad.
In zijn openingswoord memoreert de voorzitter dat de opkomst enigszins tegenvalt, hoewel
clubs en leden via website, mail en social media op deze DLV zijn geattendeerd.
2. Mededelingen vanuit het District Noord
De secretaris heeft 4 berichten van verhindering ontvangen, vermeld in de kop van dit verslag.
De secretaris heeft verder geen ingekomen stukken en/of mededelingen voor deze vergadering.
Alie Bergsma merkt op dat de uitnodiging voor deze mail haar als een spambericht heeft
bereikt. Mogelijk is dat ook bij anderen het geval en is dat mede debet aan de geringe opkomst.
3. Goedkeuring notulen districtsledenvergadering 2014
Tekstueel:
De vergadering gaat zonder op- of aanmerkingen akkoord met de tekst van de notulen van de
DLV in het District Noord, gehouden op 23 april 2014 te Assen.
Naar aanleiding van:
Jan Pol informeert of er onder punt 6 van het verslag een terugkoppeling is geweest m.b.t. de
verhoging van de geluidsnorm van 94 naar 100 dBa bij de nationale motocross. Dat is niet het
geval geweest doch Jan de Geus geeft aan dat zodra de tijd er rijp voor is de norm weer naar
beneden bijgesteld zal worden. De KNMV dringt bij de FIM al geruime tijd op een reductie aan.
De voorzitter merkt op dat er kort na de DLV van vorig jaar een gesprek is geweest met het
bestuur van MTCN waarbij de lucht tot tevredenheid van beide partijen is geklaard.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank
aan de secretaris.
4. Bespreking districtsjaarverslag 2014
De voorzitter licht het jaarverslag toe.
- Het toermagazine (4.000 stuks) is goed ontvangen doch voor 2015 is voor een andere opzet
gekozen, waarbij ook de sport aan bod komt.
- Als bestuur zijn we geschrokken van de problemen rond de vergunning van de Elfstedentocht.
Eerst op het laatste moment werd die aan de 100-jarige FMC verstrekt. Deze weigering staat
ook in schril contrast met de later dat jaar aan FMC uitgereikte Koninklijke erepenning.
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- Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe secretaris omdat Egbert Braakman te kennen heeft
gegeven zijn dubbelfunctie (vanaf 2005) te willen afbouwen.
- De jubilarissen worden vanaf 2015 niet meer tijdens de DLV’s gehuldigd maar bij de KNMV
25+ Réunie, jaarlijks op de eerste vrijdag in oktober. Dit jaar is dat 2 oktober in Maarsbergen.
De jubilarissen ontvangen daartoe een uitnodiging vanuit het bondsbureau.
- Gerrit Waterlander geeft aan dat op dit moment alle DMX clubs over een vergunning
beschikken. Weliswaar wordt die van Makkinga aangevochten door één persoon (ex rechter),
maar er wordt alles aangedaan om intrekking te voorkomen.
- De secretaris geeft een nadere toelichting op het ledental per 31 december 2014, zowel van
de KNMV in totaal als van het District Noord.
De vergadering heeft na deze toelichting geen vragen en/of opmerkingen over het jaarverslag,
dat vervolgens ongewijzigd wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.
5. Verkiezing leden districtsbestuur
Aftredend en herkiesbaar zijn toercommissaris Harm Huitema en sportcommissaris Gerrit
Waterlander. Tegenkandidaten zijn niet gesteld en beide bestuursleden worden bij acclamatie
herbenoemd voor een termijn van 3 jaar.
6. Districtsactiviteiten in 2015
Harm Huitema licht de Evenementenkalender 2015 toe. In tegenstelling tot voorgaande jaren
zijn hierin nu ook de sportevenementen in het District Noord opgenomen. De uitgifte van de
kalender is begonnen tijdens de MotorExpo, eind januari in Assen. De evenementen worden
ook gepromoot via Facebook. De Facebook pagina van het District Noord groeit daardoor
gestaag.
Toerritten worden zoveel mogelijk bezocht door de beide toercommissarissen.
Dit jaar is er nog geen DOT geweest. Dit wordt in het najaar gepland, tegelijk met de
toerkalendervergadering voor het seizoen 2016.
Gerrit Waterlander geeft aan dat 7 van de 8 clubs hebben besloten in 2015 geen DMX meer te
organiseren vanwege een wijziging in het reglement. De 7 clubs kunnen zich niet vinden in de
door “Arnhem” opgelegde maatregel om ook baansporters voor de DMX te accepteren. Deze 7
clubs organiseren in 2015 de MX Noord Cup. Makkinga wilde wel doorgaan met de DMX en
had een wedstrijd op de kalender staan voor 29 maart, maar deze is afgelast vanwege
overvloedige regenval.
Over een vraag van Jogchum de Jong over de DMX geeft Gerrit Waterlander een adequaat
antwoord.
De sportcommissaris geeft verder nog aan dat de Baansportcommissie blijkbaar geen behoefte
heeft aan steun vanuit het District Noord. Reden voor kandidaat bestuurslid Kor Wiersema om
af te haken als beoogd opvolger (al dan niet deels) van de huidige secretaris/penningmeester.
Alie Bergsma merkt op dat ze de website van het District Noord inmiddels wat uitgekleed vindt,
waardoor zij minder animo heeft de site te bezoeken. Renze van Noord geeft aan wat hiervan
de oorzaak is. Vanuit Arnhem wordt er naar gestreefd dat de districten zich niet via een eigen
site presenteren maar via de pagina’s voor de districten op de KNMV site. Om daarop in te
spelen wordt meer op de KNMV site onder het District Noord gepubliceerd en wordt de eigen
site van het District Noord langzamerhand afgebouwd.
6a. (Ingelast) De KNMV als geheel
De voorzitter geeft het woord aan Jan de Geus en de algemeen voorzitter stipt een aantal
punten aan:
- De KNMV heeft in 2014 het 110-jarig jubileum gevierd met een aantal extra activiteiten.
- De FMC heeft vanwege haar 100-jarig bestaan een Koninklijke Onderscheiding ontvangen,
maar ook veel KNMV leden zijn koninklijk onderscheiden.
- De individualisering van de bevolking neemt toe. Veel sportbonden hebben mede daardoor te
kampen met een afname van het aantal leden. De tennisbond is bijvoorbeeld teruggegaan
van 550.000 naar 400.000 leden. Een afname van ruim 27%. Gelukkig is de afname van het
aantal KNMV leden in 2014 tot 4% beperkt gebleven, maar ook dat geeft aan dat we als
KNMV het nodige moeten doen om bestaande leden te behouden en nieuwe leden aan te
trekken.
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- M.b.t. het voorgaande punt is de Projectgroep 2020 in het leven geroepen. De districten
worden hierin vertegenwoordigd door Rob Bogaards. De projectgroep houdt zich bezig met
de vraag hoe de KNMV aantrekkelijk te houden c.q. meer aantrekkelijk te maken en dat met
name voor jongeren.. Moet er iets aan de interne organisatie veranderen en/of moet deze
anders aangestuurd worden? De steeds belangrijker wordende digitale omgeving speelt
daarbij ook een rol van betekenis. Tijdens de ALV in juni zal de projectgroep een tussenstand
presenteren. Rob Bogaards merk op dat één van de cruciale vragen is wat jonge mensen
bindt aan de KNMV? Jeugd is individualistisch ingesteld en laat zich moeilijk binden.
- Via KNMV Verzekeringen lopen zo’n 60.000 polissen. De helft daarvan is KNMV lid de andere
helft daarvan is in 2014 door medewerkers van het bondbureau benaderd om KNMV lid te
worden. Met deze persoonlijke benadering is beter gescoord dan met andere wervingsacties.
- Naast de 60.000 polissen, hoofdzakelijk voor motoren maar ook voor auto’s, zijn via de KNMV
ook zo’n 15.000 sporters (licentiehouders) en de motorsportevenementen verzekerd.
- M.i.v. 2015 is de KNMV voor de WA-verzekering t.b.v. de sport overgestapt naar een andere
verzekeraar. Nu is deze verzekering in Londen ondergebracht met een premieverlaging van
€ 100.000 tot gevolg.
- De veiligheid bij sportevenementen moet omhoog. Samen met de clubs bekijken hoe schades
te beperken.
- Veel sportbonden zijn in de rode cijfers beland, maar de KNMV heeft 2014 met een positief
resultaat van € 100.000 afgesloten, mede door een adequaat financieel beleid. Daardoor is er
ook weer geld beschikbaar voor talentontwikkeling.
Egbert Bergsma: Van de FMC is niet iedereen KNMV lid. Dat geldt ook voor de meeste andere
KNMV clubs. Kunnen die clubleden vanuit Arnhem benaderd worden om KNMV lid te worden?
Suggestie Eddy Koops: Aan de leden van clubs die geen KNMV lid zijn vanuit het bondsbureau
een flyer sturen.
De voorzitter bedankt Jan de Geus voor zijn toelichting op het reilen en zeilen van de KNMV en
rondt dit ingelaste agendapunt om 21.15 uur af.
7. Pauze
Pauze van 21.15 tot 21.30 uur, waarin de aanwezigen zich een moment kunnen vertreden en
een consumptie krijgen aangeboden.
8. Presentatie/lezing door motorglobetrotter Paul van Hooff
Journalist, boekauteur en motorglobetrotter Paul van Hooff geeft in woord en beeld een
boeiende beschrijving van zijn avontuurlijke motorreis op zijn trouwe Moto Guzzi uit 1975 van
het noordelijkste punt van Alaska naar het zuidelijkste punt van Argentinië. Zijn boek daarover
“Man in het zadel” heeft als ondertitel “60.000 kilometer vrijheid”. Hij weet met zijn prachtige
verhaal de aandacht van de zaal bijna twee uur vast te houden.
De voorzitter bedankt hem aan het einde van zijn causerie en na afloop van de vergadering
mag Paul zich verheugen in een prima afname van zijn boek. Voor deze gelegenheid door hem
voor iedere afnemer van een passend woord voorzien en uiteraard gesigneerd.
9. Rondvraag
Van de rondvraag wordt, mede gezien het tijdstip, geen gebruik gemaakt.
10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de geanimeerde vergadering om 23.25 uur,
met dank voor een ieders aanwezigheid en inbreng.
Verslag: E. Braakman - 30/04/2015

Vastgesteld in de DLV District Noord op -- ------ 2016 te ----------
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_________
Voorzitter

__________
Secretaris

