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Verslag ledenvergadering 14 maart 2015 
in Cultureel- en Vergadercentrum HF de Witte te De Bilt 

 
Referentie: 150314_ALV_not_def 
 
 
 
1.  Opening, opkomst, vaststellen agenda 
 

Voorzitter René opent om 19.30 de vergadering en heet een ieder welkom 
 

Secretaris Ben constateert dat er van de 40 namen op de actieve ledenlijst 24 aanwezig zijn, 
waarvan 17 stemgerechtigd, 3 aspirant-leden en 4 aankomen aspirant-leden.  
 
Aanwezig: 
Tuur Akdogan, Ronald Bles, Joost Bollen, René Brinkhuijsen, Hans Deijkers, Gerard Donker, Leo 
Driehuis, Ben van Gelder Carli Giesbers, Wim Hassink, Henk Heerschop, Martine de Jong, Gerard 
Kivits, Hans Krol, Arno van der Linden, Jos Meijer, Michel Munneke, Nico Nouwens, Bouke den 
Ouden, Eric Pluijm, Arthur Runtuwene, Jos Verheijen, Henk Wanders, Pierre de Wildt 
 
Afwezig met bericht van verhindering:  
Roy Schut (familieomstandigheden), Leo Bergenhenegouwen, Ralph Volkers, Jan Siesling, Hubert 
Willemse, Pieter Gabriëls, Arjan van Wijngaarden, Willem Heerschop, Aloys van Goethem, Gerrit 
Put,  Early Kippuw, Yvonne van Herp-van Praag, Gerrit van Herp,  Roland van Joolen, Leo Loth  

 
Afwezig zonder bericht: 
Ruud van Dijk 

  
De voorzitter heet vervolgens in het bijzonder welkom: 
•   de aspirant-leden (lichting 2015-1) Hans Deijkers en Wim Hassink 
•   de aankomend aspirant-leden (lichting 2015-2) Roland Bles, Henk Heerschop, Henk Waanders 

en Joost Bollen.  
De aspirant- en aankomen aspirant-leden introduceren zichzelf tijdens een kort intro-rondje. 

 
 

2.  Mededelingen van het bestuur 
 

2.a Korte evaluatie instructie volger KNWU  
Voorafgaande aan de vergadering is door Theo Gorrissen van KNWU een instructie volger gegeven. 
De instructie is door de aanwezigen erg goed ontvangen. 
Vanaf 2016 is het bij KNWU/ICU evenementen verplicht dat chauffeurs van alle voertuigen in de 
koers in het bezit zijn van de “licentie volger” en een basislicentie. Vrijgesteld van deze verplichting 
zijn politie, ambulance/medische dienst en pers. Op dit moment is het bezitten van de licenties nog 
niet verplicht maar wel wenselijk. 

 
Het bestuur zal de leden nader informeren over benodigde stappen tot het verkrijgen van de “licentie 
volger”. Voorts zal het bestuur in overleg treden met KNWU aangaande het aanvragen van de 
basislicentie, terwijl ook navraag zal worden gedaan naar de diverse verzekeringsmogelijkheden 
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binnen KNWU voor zo ver die betrekking kunnen hebben op de BMTN leden, hun motoren en 
bijvoorbeeld aansprakelijkheids-aangelegenheden. 

 
2.b  algemeen 
Het bestuur realiseert zich dat deze vergadering erg kort na de vorige vergadering wordt gehouden. 
Dit jaar zal dan ook het normale ritme van vergaderen weer worden aangehouden, dat wil zeggen 
dat een vergadering in het najaar en een vergadering in het voorjaar. Aan het einde van deze 
vergadering zal al een datum worden gepland voor de najaarsvergadering, een LV. 
De najaarsvergadering zal vooralsnog rond eind oktober 2015 gehouden worden. 

 
2.c examen LVR vrijdag 13 maart 2015 
Vrijdag 13 maart jl. was een mooie dag voor BMTN, we zijn 6 "verkeersregelaars met in het kader 
van hun beroep verkeersregelende taken" rijker. Tuur Akdogan, Pieter Gabriëls, Roland van Joolen, 
Aloys Goethem, Michel Munneke en Arno van der Linden krijgen de hartelijke felicitaties van de 
vergadering! De gedelegeerde agenten hebben zich positief uitgelaten over het getoonde niveau en 
waren onder de indruk van de kwaliteit van de kandidaten.  

 
Ook werd maar weer eens duidelijk dat VR een vak is waar niet iedereen ontzag voor heeft. Tijdens 
het examen van Michel weigerde een automobilist gehoor te geven aan de aanwijzingen, waarbij 
bijna een fietser werd geraakt. Deze bestuurder mag rekenen op post van justitie. De agenten 
hebben het kenteken genoteerd. 

 
2.d  bezetting evenementen 
Er wordt aandacht gevraagd voor het inschrijven op evenementen. Zo hebben zich bijvoorbeeld voor 
de Classico Boretti (zaterdag 2 mei, Rhenen) zich minimaal 3 VR te weinig aangemeld, waardoor de 
begeleiding van de ingeplande aspirant-leden onder druk komt te staan. Het inzetsecretariaat doet 
dan ook een dringende oproep voor deelname van meer leden. De voorzitter vraagt alle leden die zich 
in eerste instantie niet beschikbaar hebben gesteld, om deelname aan dit evenement te heroverwegen 
. Hij verzoekt de leden om contact op te nemen met het Inzet-Secretariaat. 

 
 

3.  Vaststellen notulen laatste vergadering 
 

De notulen van de laatste vergadering d.d. 10 januari 2015 worden per pagina doorlopen. In plaats 
van “Voorden” dient de plaatsnaam “Vorden” te worden opgenomen. De notulen worden vervolgens 
vastgesteld aangenomen.  

 
De voorzitter staat stil bij enkele actiepunten voor zover deze niet al vanavond aan de orde komen of 
reeds zijn uitgevoerd. 

 
Punt Besluit 

#5 (punt 2g) Meer organisatorisch inzetten website ten behoeve van organisatie BMTN, 
bijvoorbeeld middels agenda Inzet & Evenementen komt vanavond aan de orde 

#8 (punt 4a.2) Intake 2015: oktober/november 2015 voor lichting 2016-2 (juli 2016) 
Definitieve datum volgt in overleg met O&T 

#10 (punt 4b.2) Inrichten en implementeren structuur met Coach en Mentor  
Coaches worden binnenkort benaderd  

#11 (punt 4c) Inrichten en implementeren structuur  mbt beoordeling leden: 
in uitwerking 

#13 (punt 4f) Uitzien naar trainingslocaties, ook aandachtspunt voor volgend jaar.  
Voor dit jaar zijn de trainingslocaties bekend (ten overvloede hieronder 
weergegeven) 

•   zondag 22 maart Vorden 
•   zaterdag 11 april Zevenbergsche Hoek 
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•   zaterdag 13 juni Meppel 
•   zondag 23 augustus Utrecht 
•   zondag 13 september Nijmegen 
•   zaterdag 10 oktober Amersfoort  (reserve) 

#17 (punt 6a) Oude materialen. Toelichting Arno: oude VR jassen hebben een goede 
bestemming gevonden (Stichting Downsyndroom, tbv herkenbaarheid 
begeleiders) 
  

#18 (punt 6b) Ontwikkelen logo “à la K100”, in ontwikkeling: 
nog geen bevestiging BMW Motorrad 

#19 (punt 6c) Afronden Hiviz veiligheidshes met logo: 
in afwachting op vaststellen logo 

#24 (punt 9a) Opvolging Pierre als penningmeester, er hebben zich tot nu toe twee 
gegadigden aangediend, met hen zal door het bestuur in gesprek worden 
gegaan. 

 
 
4.  Besluitvorming niet actieve leden 
 

Op basis van de afgelopen vergadering is een aantal niet actieve leden aangeschreven teneinde in 
gesprek te kunnen gaan over toekomstverwachtingen vs lidmaatschap. Het betreft hier de leden 
Early Kippuw, Ruud van Dijk en Gerrit Put. 

 
In deze brief zijn betreffende leden uitgenodigd om hun zienswijze aan het bestuur terug te 
koppelen. De vergadering is van de correspondentie hierover in kennis gesteld via de bijlagen van 
de uitnodiging voor vanavond. 

 
Het bestuur kan niet anders dan constateren dat -door verschillende omstandigheden- de drie 
voornoemde leden op dit moment niet voldoen aan de criteria gesteld in het handboek waarbij geldt 
dat er ook geen vooruitzicht is op een situatie waarin voornoemde omstandigheden zodanig zijn dat 
betreffende leden weer kunnen gaan deelnemen aan trainingen en inzetten. Overigens geldt daarbij 
ook het feit dat, door langere tijd niet deel te nemen aan inzetten en trainingen, je zou kunnen stellen 
dat men terugvalt in de status die vergelijkbaar is met die van aspirant-lid. 

 
Nico geeft aan dat Early met instemming van het bestuur een liaisonrol vervuld waarbij hij Nico in 
kennis stelt van de ontwikkelingen tav de organisatie KBF2015 met betrekking tot het 
KinderBeestFeest dat plaatsvindt op vrijdag 5 juni 2015.  
NAGEKOMEN BERICHT: inmiddels blijkt de animo onder overheidsdiensten dusdanig groot dat voor 
de komende sessie er helaas geen beroep gedaan zal worden op het BMTN. We blijven de 
contacten onderhouden in verband met de komende jaren. 

 
De vergadering besluit tot het navolgende: 
•   Ruud van Dijk: vragen te overwegen zich uit te schrijven als lid van BMTN, voldoet niet aan 

inzetcriteria 
•   Gerrit Put: vragen te overwegen zich uit te laten schrijven als lid van BMTN, voldoet niet aan 

inzetcriteria 
•   Early Kippuw: uitschrijven als lid van BMTN, opnemen als donateur van BMTN (wordt daarmee 

op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen BMTN)  
 

De secretaris zal dit in de ledenlijst verwerken. Aangaande Ruud en Gerrit bestaat voor hen 
uiteraard ook de mogelijkheid om opgenomen te worden als donateur. 
 
Carli vraagt welk regime van toepassing is indien een uitgeschreven lid of donateur weer actief 
ingezet wil gaan worden. Het bestuur geeft aan dat er in een dergelijke situatie nader zal worden 
bezien hoe te handelen, mede op basis van vergaderbesluiten en het handboek. 
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5.  Commissie O-T 
 

Het bestuur heeft een tweetal verzoeken tot vergoeding van kosten ontvangen van Leo Driehuis en 
Tuur Akdogan, van de overige leden van O-T zijn geen verzoeken ontvangen. 

 
Daar het hier in beide verzoeken gaat om het toekennen van een financiële tegemoetkoming, wijzen 
wij de leden ten eerste op het besluit genomen tijdens de LV d.d. 10 januari 2015: “Zolang de kosten 
die worden gemaakt niet disproportioneel worden, zien zowel bestuur als commissies af van een 
vergoeding voor bestuurlijke/commissie-technische zaken”. De lijn is om in 2016 het toekennen van 
financiële tegemoetkomingen opnieuw op de agenda te plaatsen indien daarom wordt verzocht.  

 
Dit maakt dat het bestuur zich niet geheel vrij voelt om eigenmachtig besluiten te nemen aangaande 
de verzoeken, mede gelet het feit dat in de huidige exploitatie geen voorziening voor deze kosten 
(uitgaande van een schatting van eur. 700,--) is opgenomen. Het bestuur ziet het wel als haar taak 
om alle aspecten van de verzoeken uit te diepen en aan de leden voor te leggen. 

 
De voorzitter zoekt samen met de leden even kort naar een geschikte wijze om dit agendapunt 
inhoudelijk te kunnen bespreken. Alle leden krijgen vervolgens kort spreektijd teneinde hen in de 
gelegenheid te stellen om hun zienswijze in de vergadering in te brengen.  
Leo geeft in een korte toelichting op zijn privé-situatie aan dat voor hem de gevraagde vergoeding 
absolute noodzaak is. Indien het voorstel niet ingewilligd wordt, rest hem niets anders dan als trainer 
zijn activiteiten te beëindigen  en eventuele het BMTN-lidmaatschap te heroverwegen. 
Tuur geeft aan dat specifieke privéomstandigheden die hem hebben doen besluiten het verzoek in te 
dienen, nog maximaal 15 maanden zullen voortduren, er is dus sprake van een tijdelijke situatie 
 
Vanuit de vergadering passeren de volgende opmerkingen, suggesties en aanbevelingen: 

 
a)   Begrip en respect van de vergadering voor de positie Leo en Tuur, vergezeld gaande van de 

stelling dat het privéomstandigheden betreft die zich buiten de reikwijdte van de vereniging 
afspelen. 

b)   In de vergadering van 10 januari 2015 is een besluit genomen waarin is bepaald om eerst in 
2016 het al dan niet verstrekken van vergoedingen weer aan de orde te stellen. Gelijke 
monniken, gelijke kappen, bestuur en commissies draaien op vrijwilligheid. Het bestuur geeft 
aan behoefte te hebben aan criteria op basis waarvan een onbevooroordeeld besluit tot stand 
kan komen. 

c)   Opgemerkt wordt dat Tuur in de vorige vergadering is aangesteld als hulptrainer terwijl op dat 
moment zijn specifieke omstandigheden al zodanig waren dat het voor hem wellicht verminderd 
haalbaar zou zijn om als hulptrainer (en mogelijk zelfs als lid) te kunnen functioneren. 

d)   Er wordt een vraagteken gesteld bij de noodzaak van het vergoeden van een lunch. 
e)   Geopperd wordt om een beperkt aantal kilometers te vergoeden, een formule zou daarvoor dan 

nog moeten worden bedacht. 
f)   Privéomstandigheden kunnen niet ten laste worden gebracht van de vereniging. Dan zou deze 

regeling voor alle leden beschikbaar moeten komen. 
g)   Verzoek is niet ingediend voor dienstverlening tbv het BMTN maar betreft een km- en 

lunchvergoeding. 
 

Niet rechtstreeks betrekking hebbend op de feitelijke verzoeken, komen voorts aan de orde: 
 

h)   Bij andere verenigingen is het een normale gang van zaken dat trainers e.d. worden betaald 
voor hun dienstverlening. Het bestuur geeft aan dat een dergelijke gang van zaken -de inkoop 
van diensten- iets anders is dan de nu aan de orde zijnde verzoeken die voortvloeien uit 
privéomstandigheden.  

i)   Diverse oplossingsrichtingen zoals het jaarlijks beschikbaar stellen van een budget aan alle 
bestuurs- en commissieleden en de “inkoop” van trainingen (extern). 
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j)   Het vergoeden van kilometers voor alle aan trainingen deelnemende leden. Hier wordt tegen 
ingebracht dat dit in de verenigingswereld zeer ongebruikelijk zou zijn. 

 
Uiteindelijk kondigt een tweetal leden aan dat zij voornemens zijn om vanuit persoonlijke 
overwegingen de door Leo en Tuur gevraagde onkostenvergoeding voor hun rekening te nemen. 
Hierover ontstaat vervolgens een korte gedachtewisseling waarbij duidelijk wordt dat dit voornemen 
voor- èn tegenstanders kent.  De voorzitter geeft Leo en Tuur als verzoekers de optie om zich in de 
aanstaande pauze te beraden op de ontstane situatie en al hetgeen is besproken.  
 
Alles overziend schorst de voorzitter de vergadering voor een pauze. 
 
Na ca. 20 minuten heropent de voorzitter de vergadering. 
 
Het bestuur stelt bij monde van het voorzitter dat het door enkele individuele leden geuite 
voornemen als hartverwarmend te omschrijven is, het toont dat de vergadering steeds op zoek is 
naar een goede mix van professionaliteit en kameraadschap dit echter formeel niet als 
verenigingsbesluit kan worden opgenomen en vastgesteld. 
 
Het bestuur constateert echter ook dat het buiten de vereniging om creëren van een geldstroom ten 
behoeve van werkzaamheden die binnen BMTN en op basis van vrijwilligheid worden uitgevoerd, 
vanuit het gedachtegoed van een gezond functionerende vereniging niet gewenst is. Het bestuur kan 
niet anders dan, teneinde haar taken goed uit te kunnen blijven voeren, daar afstand van nemen, 
hoe hartverwarmend het initiatief ook is.  
 
Leo en Tuur beantwoorden de expliciet door de voorzitter gestelde vraag of zij het verzoek tot het 
verkrijgen van een vergoeding formeel in willen trekken waarmee beide verzoeken formeel van tafel 
zijn en de voortgang van de trainingen is geborgd bevestigend. 
Het onderwerp onkostenvergoeding trainingen zal op de eerst volgende voorjaarsvergadering 
geplaatst worden. Dit is overeenkomstig het vergaderbesluit zoals genomen bij de vergadering van 
januari 2015. 

 
 

6. Jaarrekening 2014 (zie bijgaand) 
 
6.a: presentatie jaarrekening 2014 
De penningmeester doet verslag van de pasiva en activa over afgelopen jaar. 
Naar aanleiding hiervan de volgende vragen/opmerkingen vanuit de vergadering: 

•   Openstaande rekening ad eur. 1330,- hoe zit dat? 
Antwoord: Formeel betreft dit een vordering op de organisatie van de GIANT-ride tour 2014. 
Door omstandigheden buiten de schuld van de organisatie (problemen met tussenpersoon) 
is deze rekening -nog- niet voldaan. Om de verhoudingen goed te houden (de moeder 
organisatie heeft meerdere evenementen aan BMTN opgedragen), is een incassotraject 
even “geparkeerd”. Wel wordt op korte termijn verder overleg opgestart met deze 
organisatie. Punt komt terug op een volgende vergadering 

•   Kosten website/domeinnaam registratie. De betreffende links zouden niet werken waardoor 
je niet uitkomt bij het BMTN. 
Antwoord: wordt uitgezocht en gecorrigeerd.  
 

6.b: verslag kascontrolecommissie 
De kascontrole commissie doet verslag en stelt voor decharge te geven aan de penningmeester. 
De vergadering stemt hier uniform mee in en feliciteert de penningmeester met het resultaat. 
De kascontrolecommissie adviseert wel om een reservelid beschikbaar te stellen zodat bij uitval van 
een van de kascontrolecommissie-leden een vervanger kan optreden. 
De leden worden verzocht hier over na te denken. 
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6.c: vaststellen jaarrekening 2014 en verlenen decharge 
De jaarrekening wordt vastgesteld met voorbehoud van voornoemde punten (vordering ad 1330,- en 
al dan niet werkende domeinnamen) 
 
6.d: (her-)benoemen kascontrolecommissie voor controle 2015 
Gerard Kivits stelt zich wederom beschikbaar als lid van de kascontrolecommissie. Met 
ondersteuning van Jos Verheijen en Arthur Runtuwene als reservelid. 
Vergadering is unaniem akkoord. 

 
 

7. Begroting 2015 (zie bijgaand) 
 

7.a: memo aangaande BMW Clubs Nederland 
De voorzitter geeft een toelichting op de situatie binnen BMW Clubs Nederland, waarbij hij verwijst 
naar het meegezonden memo en vraagt de vergadering een mandaat om te handelen naar bevind 
van zaken. De leden stemmen unaniem voor. 

 
7.b: begroting 2015 
De penningmeester presenteert de begroting voor boekjaar 2015. 
De vergadering stemt hier uniform mee in. 
Er vindt nog een korte gedachtewisseling plaats over de wijze waarop opbrengsten en inzet-
gerelateerde kosten worden begroot. Dit is weerbarstige problematiek, daar vaak pas in een heel 
laat stadium bekend wordt of een inzet feitelijk plaats gaat vinden en hoeveel leden worden ingezet. 

 
 

8. Presentatie Inzet & Evenementenkalender op website 
 
Het bestuur is bezig met het geven van uitvoering aan de wens van de vergadering om meer gebruik 
te gaan maken van de website, bijvoorbeeld ten behoeve van een overzicht van alle inzetten. Het 
bestuur had het voornemen om vanavond BMTN inzet & evenementenkalender aan de leden te 
presenteren. Helaas is dat vanavond niet mogelijk ten gevolge van een lege accu van een laptop. De 
voorzitter geeft aan dat hij zo spoedig mogelijk een toelichting zal samenstellen waarin de BMTN 
inzet & evenementenkalender aan de leden wordt gepresenteerd. Deze toelichting wordt aan de 
leden doorgezet via de secretaris. 
 
De BMTN inzet & evenementenkalender zal binnenkort toegankelijk worden gemaakt op de website 
van BMTN (achter de login). Naast webtoegang, kunnen leden zich ook abonneren op de kalender 
zodat de evenementen zichtbaar zijn op smartphones en computers. 
 
In de BMTN inzet & evenementenkalender zijn onder meer navolgende zaken zichtbaar: 

•   bevestigde inzetten 
•   voorlopige -i.e. nog niet bevestigde- inzetten 
•   vergaderingen, trainingen 

Per inzet zullen nadere gegevens beschikbaar zijn, zoals tijden, locaties, EC, aard van het 
evenement en een omschrijving van het evenement. Zie ook onderstaande screenshot. 
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9.  Besluitvorming Handboek BMTN 
 
Nico verzorgt een korte toelichting op het handboek. 
Ten opzichte van de voorgaande versie zijn de volgende punten het meest in het oog springend: 

•   Beëindiging lidmaatschap: omvat ook het inleveren van de VKR-pas, BMTN is bij beëindiging 
lidmaatschap immers niet meer de “werkgever”. Het staat het betreffende voormalige lid vrij om zelf 
een VKR-pas aan te vragen. 

•   Opleidingskosten: terugbetalingsverplichting met een jaarlijkse afschrijving van 1/3 van de kosten. 
Ergo na 3 jaar geldt voor de genoten VKR-opleidingskosten geen terugbetalingsverplichting. 

•   Borgsommen t.b.v. uitgeleverde materialen: deze worden duidelijk beschreven, bij schade, diefstal, 
verlies of anderszins is het betreffende lid verantwoordelijk en vindt geen restitutie plaats. 

 
De aanwezige stemgerechtigden minus één onthouding stemmen in doorgevoerde wijzigingen. Deze zijn 
daarmee aangenomen. Het handboek BMTN is daarmee op 14-03-2015 vastgesteld. 
Afgesproken wordt om de doorontwikkeling van het handboek te “bevriezen” en daarmee in haar huidige 
vorm en versie in gebruik te nemen. Daarnaast wordt nu verder gewerkt aan het vervatten en redigeren van 
de bijlagen. 
Desgevraagd zal door het bestuur een procedure worden opgesteld om, indien noodzakelijk, het 
Huishoudelijk Reglement te actualiseren. Dit zal op een volgende vergadering aan de orde komen. 
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10  Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering 
 

10.a  BMTN weekend 2015 
Aan de orde komt het organiseren van het BMTN weekend 2015. Dit weekend vindt plaats 
gedurende het eerste volledige weekend van de maand oktober (2-4 oktober 2015). Arthur en Eric 
stellen zich, onder applaus van de vergadering, beschikbaar om de organisatie dit jaar op zich te 
nemen. 

 
10.a Najaarsvergadering 2015 
De najaarsvergadering zal bij voorkeur op de laatste zaterdag van de maand oktober 2015 
plaatsvinden. Mocht dit op organisatorische bezwaren stuiten, dan kan worden uitgeweken naar een 
week eerder of een week later.  

 
10.c  winteractiviteiten 2015-2016 
Het bestuur vraagt de leden al vast mee te denken bij het houden van winteractiviteiten.  
 
10.d  Tuur Akdogan 
Tuur spreekt zijn waardering uit voor het feit dat Jan Siesling en René Brinkhuijsen het VR-examen 
in Ede hebben bezocht en heeft het bezoek ervaren als blijk van belangstelling. 
 
10.e  Hans Krol 
O-T verzoekt het bestuur om het op de website opnemen van een tekst waaruit blijkt dat er  
momenteel een wachtlijst voor geïnteresseerden c.q. nieuwe leden bestaat. Het bestuur zegt toe 
hiervoor zorg te zullen dragen. 
Spreekt daarnaast waardering uit jegens Tuur, Jos en Pieter voor het opzetten en verzorgen van de 
GPS-trainingen als winteractiviteit. 
 
10.f  Deelname aan BrunoBox inzetten door aspirant-leden 
Bezien zal worden of de aspirant-leden lichting 2015-1 nog kunnen worden ingedeeld t.b.v. 
BrunoBox. Ook voor lichting 2015-2 zal medio dit jaar worden bezien of er nog inzetmogelijkheden 
bestaan.  Coördinator BrunoBox Gerard Donker verzoekt de secretaris hem de namen en verdere 
gegevens van betreffende leden beschikbaar te stellen. 
 
10.g  Invullen persoonsgegevens website 
Ten behoeve van doelmatigheid is het wenselijk dat de leden hun gegevens invullen op het 
afgesloten deel van de website. 

 
10.h  Toegang Website 
De leden van lichting 2015-2 (Leo Bergenhenegouwen, Henk Heerschop, Ronald Bles, Joost Bollen, 
Henk Waanders) hebben nog geen inlogcode voor de website. Dit wordt doorgegeven aan het 
webteam. 
 
10.i Rol tijdens VTB-training 
Leo verzoekt deelnemers na te denken over wensen inzake de rolvervulling (spitser, EC, staartrijder, 
flanker) tijdens de eerste training te Vorden t door te geven aan O&T 
 
10.j HiViz-vesten 
Nico geeft aan dat de HiViz safety vesten zijn ontvangen, het is echter nog wachten op het 
vaststellen van het te voeren logo- en instemming hieromtrent van BMW-Nederland.  
Het bestuur houdt contact met BMW hieromtrent. 
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10.k Stickers en logo’s 
Arno geeft in zijn functie als materiaalman aan dat er nog een voorraad stickers met BMTN/BMW-
logo voorhanden zijn. Afgesproken wordt dat deze bruikbaar blijven in afwachting van het nieuwe 
logo conform BMW-voorschriften. 

 
 
11. Sluiting 

 
Om 22:40 wordt de vergadering gesloten. Het bestuur wenst de leden wel thuis. 
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Besluitenlijst 14 maart 2014 
 

Punt Besluit Actie 

#1 (punt 2a) Navraag doen bij KNWU aangaande licenties/verzekeringen en 
leden informeren 

Bestuur 

#2 (punt 2d) Heroverwegen deelname Classico Boretti Leden 

#3 (punt 4) Contact met Ruud van Dijk, Early Kippuw en Gerrit Put en Early 
Kippuw over status lidmaatschap/ donateur 

Secretaris/ 
penningmeester 

#4 (punt ..) Early Kippuw treedt op als liaison tussen BMTN bestuur en 
organisatie KinderBeestFeest 

Nico/Early 

#5 (punt 6d) Herbenomen Gerard Kivits  als lid kascontrolecommissie. 
Uitgebreid met Jos Verheijen en Arthur Riuntuiwene als reservelid. 

nvt 

#6 (punt7.a) Instemmen met extra voorschotbijdrage aan BCNL  Penningmeester/Voorzitter 

#7 (punt 7.b) Begroting boekjaar 2015 hanteren Penningmeester 

#8 (punt 8) Opstellen toelichting/gebruiksaanwijzing evenementenkalender op 
BMTN-website 

Voorzitter 

#9 (punt 9) Handboek is vastgesteld, nu verder met de bijlagen Nico/Martine 

#10 (punt 10.k.) Oude sticker en badges blijven bruikbaar i.a.v. nieuw logo Materiaalman 

    
Actiepuntenlijst 14 maart 2014 

  

 

#1 (punt 6a) Vordering ad  eur 1330,- op organisatie GIANT-tourride Penningmeester 

#2 (punt 6a) Niet functioneren doorlinken domeinnamen   Webteam 

#3 (punt 9) Huishoudelijk reglement opmaken/actualiseren Bestuur 

#4 (punt 10) Vermelding website dat er sprake is van een wachtlijst  Bestuur/Webteam 

#5 (punt 10.f) Secretaris geeft namen door aan BB-coördinator, IS, O&T Secretaris 

#6 (punt 10.i) VTB-Training 28/03 aan O&T op  22-3-15 doorgeven welke rol je 
wenst te beoefenen 

Leden 

#7 (punt 10.g) Nalopen en/of aanvullen NAW-gegevens op afgesloten ledendeel 
website 

Leden 

#8 (punt 10.h) Toegang website lichting 2015-2 Webteam 

 


