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 Opgericht 7 november 1998  
 

 
Agenda 

Ledenvergadering van zaterdag 28 november 2017,  
Cultureel en Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 in De Bilt 

Zaal open en passen VKR jassen 17.45 uur 
Diner gevolgd door Ledenvergadering 18.00 uur 

 
Passen van de nieuwe VKR jas voorafgaand aan de vergadering om 17.45 uur! 

Neem svp de motorjas mee teneinde de juiste maat te kunnen bepalen. 
 
 

1.  Opening vergadering en vaststellen aantal stemmen 
 
 

2.   Notulen vergadering 1 april 2017 (zie bijgaand) 
2.a: vaststellen van de notulen 
2.b: zaken n.a.v. de notulen 

 
 

3.  Mededelingen van het bestuur  
3.a: werk in uitvoering; de website 
3.b: achter de schermen: de organisatie en procedures 
3.c: het werken met en onderhouden van persoonsgegevens 

  3.d: verslag intake 2018_1 
  3.e: verzekeringsverklaringen 
 
 

4.   Terugblik 2017 en blik vooruit 2018 
4.a:  inzetten 2017 in vogelvlucht en vooruitblik 2018  
4.b: uitreiken certificaten deelname VTB-training 2017 
4.c: evaluaties in de praktijk 
4.d: brainstorm procedures aanmelden voor inzet, berichtgeving rond inzet 
4.e: gebruik Telegram (hoe bevalt het) 
 
 

5.   Bestuurlijke samenstelling 
5.a: Conform hetgeen ter vergadering van 1 april 2017 besloten is Secretaris Ben 

van Gelder aftredend en verkiesbaar. Het voorstel is om Ben als Secretaris 
te herbenoemen voor een periode van 3 jaar. 

  5.b: Afsluiten bestuursaansprakelijkheidsverzekering 
   
 

6.  Aanschaf VKR jassen en de financiering  
 
 

Pauze 
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7.   Input van en voor de leden 
Een gelegenheid om eens met elkaar te spreken over welke onderwerpen meer 
prominent op de agenda moeten komen en over het reilen en zeilen. 

 
 

8.   O-T 
O-T kijkt terug naar 2017 en presenteert tijdens de vergadering het plan van aanpak 
2018 en verder. Aan de orde komen verder onder meer de kernwaarden, coaching 
en mentorschap, processen, budget en winter-activiteiten aan de orde. Voorts komt 
het uitbreiden van de commissie O-T met één lid aan de orde. 

 
 

9.   Commissie Wet-, Regelgeving en Procedures 
9.a: vereenvoudiging regeling evenementenverkeersregelaar 
9.b: hoe gaat het BMTN met de nieuwe regeling om 

 
 

10.   20-jarig bestaan BMTN en het traditionele BMTN weekend in 2018 
  10.a: 20-jarig bestaan 
 10.b: BMTN weekend 

 
 

11.   Begroting 2018 en vaststellen contributie en donateurschap 2018   
Zie bijgaand voorstel. 

 
 
12.   Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering 

  
 

13.   Sluiting 21.00 uur 
 


