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Notulen 
Algemene Leden Vergadering van zaterdag 22 maart 2014 om 18:00 uur. 

 
 
 

 
1.   Opening vergadering en vaststellen aanwezige stemmen 

René opent om 18:10 de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
 
Er zijn in totaal 16 stemmen aanwezig (leden), daarnaast is er 1 aspirant-lid 
(zonder stemrecht) aanwezig. 
 
Aanwezigen: René Brinkhuijsen, Gerard Donker, Ben van Gelder (notulist), Carli 
Giesbers, Martine de Jong, Gerard Kivits, Hans Krol, Arno van der Lijden (asp), Leo 
Loth, Nico Nouwens, Bouke den Ouden, Eric Pluijm, Jan Siesling, Gerrit Sluiter, Jos 
Verheijen, Ralph Volkers, Pierre de Wildt 
 
Afwezig (met bericht van afzegging): 
Aloys van Goethem (net grootvader geworden/familiebezoek), Yvonne van Praag 
(herstellende van operatie), Gerrit van Herp (werk), Arthur Runtuwene, Nico 
Pickhard (familieomstandigheden), Pieter Gabriëls (werk), Ruud van Dijk (verblijf 
buitenland), Early Kipuw (werk), Leo Driehuis, Theo Dusseldorp, Harrie Kalf, Jos 
Meijer, Michel Munneke (werk), Nico Pickhard (familie omstandigheden), Gerrit Put 

 
 Afwezig (zonder kennisgeving):  

Fred Buree 
 
 

2.    Mededelingen 
 
BMW Clubs Nederland (BCNL): 
René geeft aan dat BMW Clubs Nederland, na een roerige periode, inmiddels 
volledig operationeel is als nieuwe dakorganisatie en als zodanig is erkend door 
BMW Clubs Europa (BCE). Op de voor 28 april en 13 oktober 2014 geplande 
vergaderingen van BCNL zal een bestuurlijke afvaardiging van BMTN aanwezig zijn. 
In het kader van de bestuurswisseling binnen BMTN heeft Arthur contact gehad met 
de voorzitter van BCNL (Frans van den Nieuwenhuijzen) en Dick Glaser van BMW 
Clubs Nederland. Vervolgens heeft René beiden uitvoerig gesproken en wordt er 
gekeken naar manieren om samen te werken tijdens evenementen zoals die door 
andere leden van BCNL door het jaar heen worden georganiseerd, naar opties voor 
korting voor aangesloten leden  bij BMW dealers en specialisten, naar intensiveren 
van de samenwerking tussen de aangesloten clubs, etc.  
Er staan vergaderingen gepland voor 28 maart en 13 oktober van dit jaar. Een 
afvaardiging van het BMTN-bestuur zal deelnemen aan deze vergaderingen. 
(actiepunt) 
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  Social Media: 
De komende periode zal worden gebruikt om BMTN meer zichtbaar te maken in 
Social Media, de nieuwe website is daarbij natuurlijk van onmiskenbaar belang. 
Hoewel overigens nog wat prematuur, dankt René Jan Siesling hartelijk voor zijn 
onuitputtelijke inzet ten behoeve van de in aanbouw zijnde website. René weet van 
nabij dat -onder meer door enkele tegenslagen- er veel tijd is gemoeid met de bouw.  
 
Er zullen uiteindelijk goede procedures dienen te worden afgesproken aangaande 
het plaatsen van foto- en videomateriaal  op internet, alleen de “pareltjes” komen 
daarvoor in aanmerking. Het bestuur zal ter zake beleid formuleren. (actiepunt-
besluit) 
 
Arthur Runtuwene heeft zich beschikbaar gesteld om de Facebook-pagina van 
BMTN te gaan onderhouden. Ook Arthur wordt vanzelfsprekend bij de nog op te 
stellen procedure betrokken. Arthur heeft aangegeven dat hij het op prijs zou stellen 
indien hij de beschikking krijgt over zo veel mogelijk foto- en videomateriaal. Ook 
hier geldt weer dat met name de “pareltjes” (wellicht in de vorm van compilaties) via 
de website beschikbaar zullen komen. (actiepunt-besluit) 

 
  Reacties leden op e-mail: 

UITVRAAG 
René doet het verzoek om altijd omgaand te reageren op e-mail, bijvoorbeeld als 
het een uitvraag betreft. Ook verzoekt hij -mede om verwarring te voorkomen- dat 
de functie “reply all” niet gebruikt wordt, tenzij absoluut noodzakelijk.  
VERGADERINGEN 
Ben geeft in dit kader aan dat hij voor het plannen van vergaderingen of andere 
activiteiten (zoals de recent gehouden fotoshoot) een algemene oproep via Doodle 
doet. De datum waarop de meeste mensen kunnen is dan bepalend voor het 
plannen van de activiteit. Het verzoek is dan ook om zsm te reageren op een oproep 
om beschikbaarheid aan te geven. Zeker bij activiteiten die aan een maximum 
gebonden zijn (zoals bijvoorbeeld de fotoshoot), is het van belang dat je de 
beschikbaarheid aangeeft. Ook het doorgeven dat je NIET kunt is van belang zodat 
de organisator niet nog eens na hoeft te bellen of je nou wel of misschien toch niet 
komt. Om ervoor te zorgen dat de e-mail lijst compleet is, heeft Ben recentelijk een 
algemene uitvraag gedan naar de leden. De reacties zijn verwerkt en de lijst is 
geactualiseerd. Mochten er wijzigingen optreden, dan is het verzoek om deze zsm 
door te geven aan het secretariaat secretaris@bmtn.nl hierdoor blijft snelle en 
accurate communicatie mogelijk. 
 
De vergadering onderschrijft dat snel reageren op uitvragen en activiteiten 
noodzakelijk is.  (besluit) 
 
Fotoshoot 
Begin maart heeft Ben samen met zijn zwager Maurice (hobby fotograaf) een gratis 
activiteit uitgezet. Het betrof een motorrit met aansluitend een BBQ bij Maurice en 
een fotoshoot op locatie. De activiteit was goed bezocht, het weer was goed, de 
route een pareltje ansich en de smakelijke BBQ na afloop voor menigeen de eerste 
BBQ van het jaar. De hoogtepunt was echter de fotoshoot met een aantal zeer 
mooie portreten (zie eventueel de website van Maurice Timmermans 
http://www.flickr.com/people/mauricetimmermans/) als eindresultaat. De fotoshoot 
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met het thema “Moderne Ridders” is de komende periode als expositie te 
bezichtigen in Soest (fysiotherapiecentrum Veenstreek, Ereprijsstraat 209). 
 
 

3.   a Notulen laatste vergadering 
De notulen worden paginagewijs besproken. 
 
Tekstuele aanpassing pagina 3 onder punt 3.I onder c: 
Toevoegen: “worden binnen het totale bestuur opgepakt”.  
Hiermee wordt de totale zin als volgt: c) ProDeo activiteiten die onder de 
BMTN vlag (bijvoorbeeld KBF) worden uitgevoerd (bijvoorbeeld Ride4Hope) 
worden door het bestuur en in overleg met het inzetsecretariaat het  bestuur 
opgepakt.” 
 
Naar aanleiding van de notulen neemt René de verschillende besluiten en 
openstaande acties door. Een samenvatting hiervan wordt als bijlage met de 
notulen van vanavond meegezonden. (bijlage). 

 
b Verslag historische actiepunten (zie ook nieuwsbrief) 

Na het aantreden van het bestuur zijn alle historische actiepunten in kaart 
gebracht waarna is gekeken naar de status. Een aantal zaken staat 
vanavond op de agenda, een aantal andere zaken is inmiddels afgewikkeld 
en weer een aantal andere zaken loopt nog. Afhankelijk van de aard van de 
onderwerpen zal het bestuur een keuze maken in de wijze van afhandeling. 
Vanzelfsprekend zal waar dat nodig is de vergadering eerst om een besluit 
worden gevraagd. In ieder geval zal het bestuur, onder meer via de 
nieuwsbrieven, de leden blijven informeren. Dit heeft de instemming van de 
vergadering. (actiepunt-besluit) 
 

c clubdagen 
Deze dienen normaliter als “wintervulling” en alhoewel deze om 
organisatorische redenen geen doorgang hebben kunnen vinden, is het wel 
de bedoeling om deze weer te houden. Ondanks dat de winter verder weg 
lijkt dan ooit, wordt een ieder gevraagd om na te denken over mogelijke 
invulling van de clubdagen. Daarbij wordt vermeld dat het niet per se 
noodzakelijk is dat de activiteit motor-gerelateerd is, gezelligheid is ook een 
pre. (actiepunt-besluit) 
 

d ledenwerving 
Tijdens de motorbeurs Utrecht is er goed werk verricht. Carli op de GS-stand 
en Bouke op de stand van BMW Club Nederland hebben veel mensen 
gesproken en ook andere leden hebben zendingswerk verricht. Arno heeft er 
voor gezorgd dat folders van het BMTN ruimschoots aanwezig waren. 
Vanwege het succes van deze acties wordt het niet opportuun beschouwd 
om als BMTN een stand te huren. (besluit) 
 
 
 

e acquisitie 
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Er wordt geopperd om een digitale folder te maken die we kunnen posten op 
fora die aankondigen “iets”  te gaan doen waarbij het BMTN mogelijk een rol 
kan spelen. Dit idee zal onderzocht en indien haalbaar uitgewerkt worden. 
(actie) 

 
 

4.      Voortgang/besluitvorming al dan niet omzetten BMTN van vereniging naar 
stichting 
Onderzoek heeft geleerd dat BTW-voordeel niet aan de orde is indien BMTN een 
stichting wordt. Een stichting is nl. niet altijd vrijgesteld van BTW. Bepalend daarbij 
is welke prestaties er geleverd worden. In het geval van BMTN is sprake van 
zodanige prestaties dat volwaardig deelgenomen wordt in het economisch verkeer 
met als gevolg dat BMTN concurreert met andere organisaties of instellingen. Dit 
impliceert dat BMTN ook in het geval van een stichting BTW-plichtig zou blijven. 
Hiermee is een belangrijke motivatie om te transformeren naar een stichting van 
tafel. 
 
Het bestuur stelt voor om af te zien van de omzetting naar een stichting, daar zij 
aanvullend van mening is dat de wijze van besluitvorming binnen een stichting (het 
bestuur heeft het grotendeels geheel voor het zeggen) afbreuk doet aan het 
heersende gevoel van collectiviteit binnen BMTN. 
 
Jos Verheijen geeft aan geschrokken te zijn van het “ondemocratische” gehalte van 
een stichting waarbij het bestuur de totale zeggenschap heeft en de leden geen 
stemrecht hebben. De aanleiding die er destijds was om van rechtsvorm te 
veranderen is naar zijn mening ook niet meer aanwezig. 

 
Uiteindelijk brengt René het voorstel in stemming om het besluit om te 
transformeren in een stichting terug te draaien. Met 16 stemmen voor, 0 stemmen 
tegen en 0 onthoudingen wordt dit voorstel aangenomen. Het punt wordt afgevoerd 
van de actielijst (besluit) 

  
 

5.   a Jaarrekening 2013 – verslag kascontrolecommissie 
Pierre geeft aan dat de leden van de kascontrolecommissie door 
omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn. Afgelopen maandag heeft Pierre 
de jaarrekening met Gerrit en Jos doorgenomen en zijn er door de 
commissie diverse vragen gesteld. Pierre leest vervolgens het verslag van 
de kascontrolecommissie voor. Het door de kascontrolecommissie 
opgestelde verslag d.d. 19 maart 2014 is als bijlage bij deze notulen 
gevoegd. 
 
Wat de gedane suggestie over het toekennen van een extra vergoeding aan 
de bestuursleden betreft, geeft het bestuur vooralsnog aan om voor het 
lopende jaar af te zien van een geldelijke vergoeding voor verrichtte taken. 
Het achter de suggestie liggende vertrouwen wordt door het bestuur erg 
gewaardeerd.  

De suggestie om benefiet c.q. pro deo activiteiten (vallende onder BMTN 
vlag) op te nemen in de financiële administratie en inzetkalender neemt het 



 BMW Motorbegeleidingsteam Nederland 
BMTN 
Pagina 5 

Concept notulen ALV d.d. 22 maart 2014 
 
 

 

Opgericht 7 november 1998 

bestuur over. Na korte bespreking wordt dit besloten. Op deze manier wordt 
inzichtelijk welke kosten BMTN voor eigen rekening neemt door de 
“opbrengst” aan het goede doel te schenken. Tevens is duidelijk welke 
evenementen onder BMTN vlag worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in verband 
met aansprakelijkheid en eigen risico's op verzekeringspolissen (wordt nader 
onderzocht door het bestuur). (besluit) 

Martine wijst er op dat er, door het min of meer vervallen van een aparte 
status en afgezien van de factureringen het al dan niet beschikbaar zijn van 
een inzetvergoeding of kostendeclaratie, geen verschil meer is in 
evenementen. Het is hiermee duidelijker dat voor benefiet evenementen ook 
een evenementenvergunning en verzekering van verkeersregelaars 
aanwezig moeten zijn. Op dit moment is de controle hierop nog onduidelijk. 
Het bestuur zal onderzoeken hoe de controle op vergunningen verloopt. 
(actiepunt) 
 
Het bestuur zal tevens nader onderzoek verrichten naar alle t.b.v. BMTN 
afgesloten verzekeringspolissen. (actiepunt) 
 

b Jaarrekening 2013 – bespreken en vaststellen 
 Pierre geeft een uitvoerige toelichting op de jaarrekening. 
  
c Verlenen van decharge aan penningmeester/bestuur  
 De vergadering verleent met algemene stemmen decharge. 
 
d Begroting 2014 (zie bijlage) 

Er wordt uitvoerig over de begroting 2014 gesproken, waarbij navolgende 
zaken de revue passeren:  
 

• vaststellen contributie 2014  
er wordt door de aanwezigen unaniem besloten om deze niet te 
verhogen (besluit)  
 

• vaststellen inzetvergoeding 2014  
er wordt door de aanwezigen unaniem besloten om deze gelijk aan 
die van vorig jaar te houden (besluit) 
 

• kosten ALV 
deze zijn gestegen doordat er ook meer vergaderingen zijn dan het 
voorafgaande jaar  
 
 
 
 

• internet 
we hebben een zwaarder abonnement en extra serverruimte moeten 
afsluiten, mede als gevolg van de zwaardere systeemeisen van de 
nieuwe website 
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Onder dankzegging van de kascontrolecommissie en van Pierre stelt René vervolgens de vraag 
“Benoemen/herbenoemen leden kascontrolecommissie” aan de orde. Gerrit heeft zich opnieuw 
verkiesbaar gesteld, Jos Meijer(na 2 jaar) niet meer.  
 
Gerard Kivits meldt zich als vervanger van Jos Meijer Met unanieme instemming worden Gerrit van 
Herp en Gerard Kivits herbenoemd/benoemd. (besluit) 

 
 

6. In gesprek met de leden over missie, visie, ambitie en waarden gevolgd door  
het vaststellen hiervan  
Nico bespreekt de met de agenda meegestuurde stukken aangaande de uitwerking van 
de tijdens de LV van 25 januari jl georganiseerde “value-game” waarbij groepsgewijs 
werd bediscussieerd wat de kernwaarden van het BMTN zouden moeten zijn. Daarbij 
wordt ingegaan op de vraag waar het BMTN voor staan en hoe dat te bereiken. 
 
De leden kunnen zich in het algemeen vinden in de gepresenteerde teksten.  
 
De volgende opmerkingen worden gemaakt: 
Carli:  
staat achter het gedachtengoed. Wel veel tekst, moet korter kunnen. 
Martine: 
maak het stuk over kernwaardes, voorafgaand aan de missie/visie. Daarbij wordt 
aangegeven dat het laatste onderdeel de  “commerciële pitch” zich goed leent om in 
een folder of website te verwerken. De tekst is pakkend en geeft goed weer waar we als 
BMTN voor staan. Martine biedt aan om samen met Nico N. nog eens naar de teksten 
te kijken. Aangezien de grondgedachte van de teksten ongewijzigd blijft, zal deze 
separaat uitgewerkt worden om uiteindelijk als wervingstekst gebruikt te kunnen 
worden. 
Pierre:  
in de tekst komt regelmatig “zij” voor, het leest persoonlijker als dit vervangen wordt 
door “wij”. 
 
Stemming met bovenstaande punten in acht nemend levert het navolgende op: 
 

1. Onderdeel Missie/Visie (versie dd 16/03/14): unaniem aangenomen (besluit) 
2. Onderdeel Kernwaarden (versie dd 16/03/14): unaniem aangenomen (besluit) 
3. Onderdeel Commerciële Pitch(versie dd 16/03/14): unaniem aangenomen (besluit), 

met dien verstande dat Nico N en Martine de tekst bijwerken, waarbij de strekking 
ongewijzigd blijft. Zij krijgen daarbij het mandaat van de vergadering om, in de geest 
van de tekst, de tekst af te ronden. 
  
René schorst vervolgens de vergadering om 20:00 ten behoeve van de pauze. 

 
René heropent de vergadering om 20:20 en geeft het woord aan Nico ten behoeve van 
agendapunt 8. 

7. Handboek BMTN: besluitvorming kleding en uitrusting & verlichting 
De hoofdstukken Kleding en Uitrusting & Verlichting (zoals aan de leden toegezonden) 
worden uitvoerig besproken. Met inachtneming van onderstaande punten wordt dit 
hoofdstuk door de vergadering aangenomen, waarbij Commissie WR@P het hoofdstuk 
zal afronden. (actiepunt-besluit) 
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a) De naam starterspakket wordt vervangen door inzetpakket 
b) De EC zal voorafgaande aan het evenement aan deelnemende leden aangeven 

welke items van het inzetpakket tijdens de inzet vereist zijn 
c) aangaande het BMTN-logo (ruitlogo) wordt geconstateerd dat het voeren van het 

logo tijdens een inzet verplicht is. Voorts zal een proef worden gehouden met 
andere materialen 

d) helmsticker is niet verplicht, wel toegestaan 
e) “u” vervangen door “je” 
f) aangaande verlichting en meer specifiek aangaande flitslichten en zwaailampen 

stelt de vergadering vast dat het de verantwoordelijkheid van eenieder is hoe om te 
gaan met het gemonteerd hebben en/of gebruiken van flitslichten en zwaailampen. 
Er wordt verwezen naar wetgeving art. 5.4.65 RVV. Bij een eventuele sanctie 
kunnen BMTN noch haar bestuur de consequenties  hiervoor dragen. 
 

Nieuw elan: 
• Attentiekaartjes 

Er wordt een set kaartjes uitgereikt aan de aanwezige leden en Eric wordt bedankt 
voor het vervaardigen van de kaartjes. De overige kaartjes worden doorgegeven 
aan de Materiaalcommissie (Nico P) zodat de overige leden gaandeweg het seizoen 
in het bezit ervan zullen komen. De kaartjes zijn niet gepersonaliseerd, eventueel 
kan een naamstempel worden gebruikt zodat ze ook als visitekaartje gebruikt 
kunnen worden. 
 

• Shirts 
Nico toont enkele voorbeelden. Over de kwaliteit ontstaat enige discussie, de 
waarde van een dergelijk shirt wordt wel ingezien en tijdens de vergadering wordt 
besloten om door te gaan met dit project. Nico geeft aan nog verder te zullen 
zoeken naar kwalitatief goede shirts. (actiepunt) 
 

• Veiligheidshes 
Er is contact geweest met BMW-Nederland over de mogelijkheid om met korting 
BMW-kleding aan te kunnen schaffen (indicatief: 30%). De aanschaf van een 
uniforme hes is een uit het verleden stammend actiepunt. Een dergelijke hes zou 
een positieve bijdrage aan de herkenbaarheid en uniformiteit van de BMTN’ers 
leveren.  

 
Met de kortingspropositie in het achterhoofd wordt gevraagd of een soortgelijke hes 
verplicht gesteld zou moeten worden of dat het een facultatieve aanschaf zou 
kunnen zijn. Een ruime meerderheid is van mening dat de hes eigendom zou 
moeten worden van de leden zelf. 
 
 

Uiteindelijk wordt met 15 stemmen voor besloten dat de fluorescerende hes voor alle leden 
een verplicht item wordt. Hierbij wordt voorts gekozen voor het onderstaande (actiepunt-
besluit): 

 
- de hes wordt door BMTN centraal ingekocht bij BMW Motorrad, waarbij optimaal 

van de door BMW geboden korting geprofiteerd kan worden; 
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- de hes zal mogelijk worden voorzien van logo en opdruk, dit wordt nog nader 
uitgewerkt door het bestuur; 

- de kosten van de hes zullen –bij vooruitbetaling-  volledig door de leden worden 
gedragen; 

- de hes wordt eigendom van de leden waarmee de hes ook voor “eigen gebruik” 
beschikbaar is; 

- het dragen van de hes wordt tijdens –door BMTN aan te wijzen- evenementen 
(zoals trainingen, collectieve verplaatsingen waarbij geen VR-jas gedragen kan 
of mag worden of op de aanrijroute van/naar een inzet) verplicht gesteld; 

- een regeling met betrekking tot de hes wordt opgenomen in het handboek, 
evenals een overgangsregeling voor aspirant leden. 

 
  nb: 

Nico ontvangt naar verwachting gedurende week 14 de nodige informatie over 
onder meer het juiste bestelnummer van de hes. Die informatie zal direct na 
ontvangst worden doorgezonden aan de leden. Omdat de hes behoort tot de nieuwe 
collectie is hij op dit moment nog niet in alle vestigingen voorradig. Het is daardoor 
momenteel nog niet mogelijk om de hes (t.b.v. de gewenste maat) ergens te 
passen. BMW zal ons berichten zodra dit wel mogelijk is. Het is dan vervolgens de 
bedoeling dat de passing zo spoedig mogelijk plaats zal vinden. Nader bericht volgt! 

 
 

9. Commissies 
a. Enquête trainingen: 

Namens de commissie O-T wordt de leden gevraagd om te reageren op de uitvraag 
enquête trainingen. Er is de commissie veel aan gelegen om middels feedback van 
de leden de trainingen tot maatwerk om te vormen. O-T verzoekt de leden dan ook 
om -voor zo ver dat nog niet is gebeurd- te reageren op de uitvraag, liefst binnen 5 
dagen na deze vergadering. O-T kan vervolgens met de input aan de slag richting 
de eerste trainingsdag. 
 
Ook is er behoefte aan gastheren/vrouwen die een trainingsdag “op willen leuken” 
met een mooie route. 
 

b. Webteksten 
Er is hard gewerkt aan de vernieuwing van de website. Afzonderlijke leden hebben 
hiertoe input geleverd. Er zullen nog andere teksten volgen. Het is prettig als leden 
hier hun steentje aan bij willen dragen. De website is immers van ons allen en als 
zodanig is het ook wenselijk dat de input door ons allen gegeven wordt. 

 
c. Beheer Facebook 

Arthur is bereid om de Facebookpagina van BMTN te gaan beheren. Het bestuur 
zal Arthur voorts betrekken bij het opstellen van een procedure voor het posten van 
foto-/videomateriaal. 

10.   Ervaringen recente inzetten 
Een nieuw onderwerp op de agenda, bedoelt om opgedane ervaringen tijdens 
inzetten met elkaar te delen, om zaken bespreekbaar te maken, om elkaar te 
kunnen complimenteren en om elkaar te motiveren zaken op een andere wijze te 
doen. Het is het voornemen om dit agendapunt standaard op vergaderingen te 
behandelen.  
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Aan de hand van de ervaringen van de EC’s staan we -ter lering en vermaak- kort 
stil bij de afgelopen inzetten. Vanavond komen er twee evenementen aan de orde, 
Kouwe Klauwen 2014 en Haarlemmerliede 2014.  
 
Video Kouwe Klauwen 2014. 
De EC van dit evenement (René) licht toe dat oorspronkelijk deze inzet over 2 
motoren ging. Na een langdurig overlegtraject met onder meer Verkeerspolitie 
Haaglanden, is uiteindelijk sprake geweest van een inzet met 15 motoren (4 
flankrijders, EC vrij, 10 statische VR’s) waaronder een viertal leden van MBT. 
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een indrukwekkende bijeenkomst van ruim 400 
Puch’jes en Thomos’en. Zowel organisatie als Politie waren erg tevreden over de 
inzet, met Politie is later door EC nog geëvalueerd. 
 
Uit de video komt onder meer naar voren dat het een aandachtspunt is dat een VR 
op de te regelen kruising in feite altijd met het gezicht richting het te regelen verkeer 
dient te staan (“je bent geen toerist die naar de optocht kijkt”). Voorts wordt de 
aandacht gevestigd op het strak en duidelijk geven van aanwijzingen en het niet 
geven van aanwijzingen vanaf de motor. Voorts wordt opgemerkt dat de politie 
consequent haar knipperlichten gebruikt conform de VTB-instructie. 
 
Video Haarlemmerliede 2014. 
De EC van dit evenement (Jan) licht toe dat ook dit evenement weer naar volle 
tevredenheid is verlopen. Vooraf waren afspraken gemaakt over het gebruik van 
flitsers. Hierbij werd afgesproken dat deze enkel bij stilstand werden aangezet. 
Tijdens de video is ook goed het alternerend gebruik door de politie van blauw en 
amber-licht te zien. Speciale aandacht ook voor de ‘vlag techniek” die zeker bij 
wielerwedstrijden van belang is. Bij gebruik van de vlag, dient de punt hiervan altijd 
in de richting van de door de koers te nemen afslag gericht. 
 

 
11.   BMTN weekend 2014 

Ook dit jaar zal gedurende het eerste volle weekend van oktober (4- en 5 oktober) 
het BMTN weekend plaatsvinden. Arthur heeft aangegeven graag de organisatie ter 
hand te willen nemen. Jos Verheijen zegt toe hem hierin te zullen ondersteunen. 

 
 

12.   Rondvraag 
 

Jos Verheijen: “Als het handboek het manifest voor de leden wordt, zou je de 
beheersing hiervan dan ook niet periodiek moeten toetsen bij de leden?” 
Het bestuur geeft aan dit bij voorkeur op een proactieve wijze te willen benaderen, 
waarbij de van belang zijnde punten voor het betreffende evenement worden 
doorgegeven vanuit de EC. 
 
Gerard Donker: “Hoe zit het verzekeringstechnisch bij deelname aan activiteiten als 
Ride4Hope waarbij stelselmatig over fietspaden gereden wordt?” 
Het bestuur geeft aan hierover in gesprek te zijn met de organisatie. Dit onderwerp 
zal per evenement bezien dienen te worden. (actiepunt-zie ook #11) 
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Martine: “Hoe weet ik dat ik wel/niet ben ingezet voor een evenement waar ik me 
voor heb opgegeven en waarom duurt het lang voordat ter zake nader bericht 
volgt?” 
Het bestuur stelt dat bedoelde terugkoppeling zo spoedig mogelijk plaats dient te 
vinden maar constateert ook dat dit in sommige gevallen lastig is. Communicatie, 
ongeacht de boodschap (die bijvoorbeeld kan luiden dat een organisatie nog geen 
uitsluitsel heeft gegeven over het exacte aantal benodigde VR’s), dient in ieder 
geval plaats te vinden. Bestuur en inzetsecretariaat zullen ter zake een procedure 
ontwikkelen. (actiepunt) 
 
Hans: spreekt zijn waardering uit voor de door het bestuur ingeslagen weg. 
 
Ben: “Ik heb een algemeen schrijven aan de afzonderlijke leden gestuurd om de e-
mailadressen te checken. Bij uitblijven reactie is gerappelleerd. Van iedereen is een 
reactie ontvangen met uitzondering van Fred Buree. Hoe ziet de vergadering dit?” 
Gesteld wordt dat Fred bij het verlaten van het BMTN aangegeven heeft als 
donateur te willen blijven fungeren. Van enige donatie is echter geen sprake 
geweest. Besloten wordt hem van de adressenlijst af te halen, lid was hij al niet 
meer dus verdere actie is niet nodig. 

 
 

13.   Sluiting 
René sluit de vergadering om 22:20 en dankt iedereen voor zijn/haar komst. 
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Actiepunten- & Besluitenlijst 22 maart 2014 

 
Punt Besluit Actie 

#1 (punt 2) Participeren in BCNL Bestuur 

#2 (punt 2) Social Media optuigen René met diverse 
leden 

#3 (punt 2) Invoeren procedure social media en foto/videomateriaal Bestuur - Arthur 

#4 (punt 2) Beheer Facebook  René - Arthur 

#5 (punt 2) Altijd reageren op uitvraag, slechts bij uiterste noodzaak reply aan allen Leden 

#6 (punt 3b) Historische actiepunten uitvoeren/afhandelen en rapporteren aan leden Bestuur 

#7 (punt 3c) Suggesties aanleveren clubdagen winter 2014/2015 Leden 

#8 (punt 3d) Besluit: geen stand op motorbeurs Bestuur 

#9 (punt 3e) Ontwikkelen digitale folder Bestuur 

#10 (punt 4) Afvoeren omzetting naar stichting Bestuur 

#11 (punt 5a) Onderzoek behoefte/noodzaak vergoedingen Bestuur 

#12 (punt 5a) Opnemen pro deo activiteiten in administratie (incl. onderzoek) Bestuur 

#13 (punt 5a) Procedure rond evenementenvergunningen Bestuur 

#14 (punt 5b) Inventariseren verzekeringspolissen Bestuur 

#15 (punt 5d) Ongewijzigde contributie en inzetvergoeding 2014 Allen 

#16 (punt 5d) Gerrit van Herp en Gerard Kivits aangesteld als kascontrolecommissie  

#17 (punt 6) Missie/Visie, Kernwaarden, Commerciële pitch aangenomen, verder 
afronden Nico & Martine 

WR@P 

#18 (punt 7) Afronden hfdst. Kleding en Uitrusting, Verlichting WR@P 

#19 (punt 8) Shirts Nico Nouwens 

#20 (punt 8) Veiligheidshes; uitwerken, bestellen Nico Nouwens en 
leden 

#21 (punt 9a) Reageren op enquête trainingen Leden 

#22 (punt 10) “gezicht naar te regelen verkeer” en “vlagtechniek” Leden 
 

#23 (punt 12) Procedure uitvraag > aanmelding > vervolgberichten Bestuur, 
inzetsecretariaat 

#24 (punt 12) Volledig uitschrijven Fred Buree Secretaris 
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Afgehandelde besluitenlijst 25 januari 2014 
 
Punt Besluit Status per 21 maart 2014 

#1 (punt 1) Heroverwegen besluit Vereniging vs Stichting Komt ter vergadering van 22 maart 
2014 aan de orde 

#2 (punt 2) Afwikkelen / rapporteren openstaande actiepunten Komt ter vergadering van 22 maart 
2014 aan de orde 

#3 (punt 3) Structureren werking commissies Komt ter vergadering van 22 maart 
2014 aan de orde 

#4 (punt 3) Inventariseren materialen Inventarisatie afgerond, wordt door 
bestuur als basis verdere 
ontwikkelingen gebruikt 

#5 (punt 3) Ondersteuning O&T aangaande begeleiding aspirant leden Afspraken tussen o-t en Carli worden 
gemaakt 

#6 (punt 3) Hulp leden bij redigeren teksten nieuwe website Afgewikkeld, nieuwe uitvraag kan 
volgen 

#7 (punt 5) Resultaten presenteren spiegel/waarden Komt ter vergadering van 22 maart 
2014 aan de orde 

#8 (punt 6) Ontwikkelen methodiek uitrol/implementeren handboek Komt ter vergadering van 22 maart 
2014 aan de orde 

#9 (punt 7) Altijd reageren op uitvraag BrunoBox en algemeen, 
planningskalender 

Alle leden/bestuur 

#10 (punt 8) Enquête feedback trainingen ontwikkelen en houden Komt ter vergadering van 22 maart 
2014 aan de orde 

#11 (punt 9) Uitwerken kleding (shirts) Komt ter vergadering van 22 maart 
2014 aan de orde 

#12 (punt 9) Nieuwe website In ontwikkeling, enkele tegenslagen, 
verwachting eind maart 2014 

#13 (punt 9) Attentiekaartjes/visitekaartjes ontwikkelen Komt ter vergadering van 22 maart 
2014 aan de orde 

#14 (punt 10) Volgende vergadering: clubdag, ledenwerving, rechtsvorm Uitvraag clubdagen in nieuwsbrief, 
rechtsvorm komt in vergadering van 
22 maart 2014 aan de orde 

#15 (punt 10) Promotie motorbeurs Door diverse leden geflyerd, volgend 
jaar herhalen, zie ook nieuwsbrief. 

#16 (punt 11) Volgende vergadering eind maart 2014 22 maart 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-BIJLAGE 1-  
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brief kascontrole commissie 
 
19 maart 2014 
 
Geacht bestuur, 
 
Afgelopen maandagavond 17 maart waren wij in Dronten om de boekhouding van BMTN over 
boekjaar 2013 te controleren.  
 
Wij zijn onder de indruk van de zorgvuldige en heldere wijze waarop Pierre de boekhouding van 
het afgelopen jaar voor BMTN heeft verzorgd. We hebben honderduit gevraagd naar 
achterliggende informatie en naar beweegredenen van Pierre om de administratie in te richten 
zoals hij heeft gedaan. We hebben hierop duidelijke en bevredigende antwoorden gekregen. 
 
Wij troffen geen onregelmatigheden of onduidelijkheden aan. 
Wij , de kascontrolecommissie, adviseren daarom de Algemene ledenvergadering om de 
penningmeester decharge te verlenen. 
 
Van deze gelegenheid willen we gebruik maken om de volgende twee zaken onder de aandacht 
van de ledenvergadering te brengen; 

1. Als blijk van erkenning voor het vele werk dat het bestuur verricht, lijkt het ons reëel dat de 
bestuursleden een vergoeding ontvangen voor verreden kilometers die samenhangen met 
hun bestuurswerk. 

2.  Pro-deo inzetten zijn op geen enkele manier terug te vinden in de boekhouding. Het lijkt 
ons verstandig hiervoor een modus te vinden om dit beter inzichtelijk te maken i.v.m. 
verzekeringspremie en mogelijke latere aansprakelijkheid.  

 
Voor volgend jaar stelt Gerrit zich weer beschikbaar voor de kascontrole. 
Jos heeft dit nu twee jaar gedaan en is niet meer beschikbaar hiervoor. 
 
Voorts kunnen wij beide helaas niet aanwezig zijn op de AVL en gaan ervan uit dat middels deze 
brief aan het bestuur van het BMTN, de vergadering akkoord kan gaan met de financiële stukken 
van 2013. 
 
prettige vergadering, 
 
 
 
 
Jos en Gerrit 


