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1. Opening, opkomst, vaststellen agenda 
 
Voorzitter René opent om 18:00 de vergadering en heet een ieder welkom 
 
Secretaris Ben constateert dat er 25 mensen aanwezig zijn, waarvan 17 stemgerechtigd en 8 adspiranten.  
Vanaf punt 4 a (doorstroming adspiranten, hebben we 4 nieuwe leden en zijn er derhalve 21 
stemgerechtigden en 4 adspiranten) 
 
Aanwezig:  
Tuur Akdogan (ads), René Brinkhuijsen; Gerard Donker; Leo Driehuis; Pieter Gabriëls (ads); Ben van 
Gelder; Carli Giesbers; Willem Heerschop (ads); Roland van Joolen (ads); Gerard Kivits; Hans Krol; Arno vd 
Linden (ads); Leo Loth; Jos Meijer; Michel Munneke (ads); Nico Nouwens;; Nico Pickhard; Erik Pluim; Arthur 
Runtunewe; Roy Schut (ads);Jan Siesling; Jos Verheijen; Ralph Volkers; Arjen Wijngaarden (ads); Pierre de 
Wildt 
 
Afwezig met bericht van verhindering:  
Gerrit van Herp; Theo van Dusseldorp;; Aloys van Goethem; Martine de Jong; Bouke den Ouden; Yvonne 
van Praag; Gerrit Put; Hubert Willemse (ads), Ruud van Dijk 
 
Afwezig zonder bericht: 
Early Kippuw 
  
Er worden door de vergadering geen punten aan de agenda toegevoegd, daarmee is de agenda vastgesteld 
en zal deze conform worden behandeld. 
 
2. Mededelingen van het bestuur 
 
2.a  algemeen 
Afgelopen jaar was een leerzaam jaar, veel verbeteringen op komst in procedures, begeleiding, handboek. 
Tevens een jaar waarin het BMTN te maken gehad me een grote toestroom van nieuwe leden, hierdoor 
waren er momenten dat de begeleiding van de adspiranten te wensen overliet en er adspiranten zijn 
afgevallen. Om dit in de toekomst te voorkomen en ervoor te zorgen da de begeleiding optimaal blijft, zullen 
we ons beraden op de wijze van begeleiding (hier komen we op terug bij punt 4 van de vergadering). 
Ook het handboek komt terug op de agenda (punt 5). 
 
2.b  Yvonne en Gerrit 
René brengt in dat Yvonne en Gerrit wegens privéomstandigheden tijdelijk genoodzaakt zijn om hun BMTN-
activiteiten op te schorten. Ze blijven vooralsnog lid van het BMTN  en zullen aan activiteiten deelnemen 
daar waar mogelijk. We wensen hen veel sterkte en zien ze graag weer verschijnen. 
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2.c  nieuw jaar met nieuwe uitdagingen maar (tijdelijk) zonder enkele “oude” evenementen 
Vanwege herbezinning of geldgebrek zijn sommige evenementen “on hold”. De betreffende organisaties 
beraden zich op een vervolg. Er gloren echter ook nieuwe evenementen aan de horizon. Dit is tevens een 
oproep aan alle BMTN’ers om zelf evenementen te acquireren. Informeer een lokale wielerclub of 
sportvereniging (hardloop evenementen, tourtochten, defilés,…) eens over de mogelijkheden die het BMTN 
kan bieden. 

 
2.d  vergoedingen commissies en bestuur 
Zolang de kosten die worden gemaakt niet disproportioneel worden, zien zowel bestuur als commissies af 
van een vergoeding voor bestuurlijke/commissie-technische zaken. Een uitzondering is van kracht voor 
incidentele kosten voor een eenvoudige lunch tijdens intake-dagen en bestuursvergaderingen. 

 
2.e  ontwikkelingen BCNL 
De overkoepelende organisatie BMW Clubs Nederland, waarbij alle officiële BMW=-clubs zijn aangesloten 
heeft een roerige tijd achter de rug. Rene heeft regulier overleg met deze organisatie en vertegenwoordigd 
het BMTN-belang binnen het BCNL. Het is niet ondenkbaar dat het BMTN de “huisleverancier” wordt voor 
evenementen die vanuit de aan het BCNL gelieerde clubs worden georganiseerd. De kans is overigens 
aanwezig dat BCNL haar leden (waaronder BMTN) binnenkort zal vragen om een voorschot van contributie, 
ter dekking van gemaakte juridische kosten. Meer informatie ter zake zal nog volgen. 
 
2.f  penningmeester 
De penningmeester heeft voor eenieder een overzicht gemaakt van de verrichte inzetten en de daarbij 
behorende vergoeding. Deze zal voor de pauze aan de leden overhandigd worden. Na een individueel 
akkoord van de leden zal hij vervolgens overgaan tot het afwikkelen van de vergoedingen. 

 
2.g  Secretaris 
NAW gegevens  
De BMTN-site kent de mogelijkheid om de gegevens van de leden actueel te houden. De secretaris doet 
een dringende oproep aan de leden om de eigen persoonsgegevens te checken en in te vullen of te 
actualiseren waar nodig. De informatie is te vinden op het afgeschermde deel van de website, voor privacy-
issues hoeft dus niet gevreesd te worden. 
 
Daarnaast wil het bestuur in de toekomst de site als het centrale communicatiemiddel in gaan zetten, daarbij 
valt onder meer te denken aan het beschikbaar komen van een evenementen-agenda.   

 
Ledenmutaties 
De secretaris geeft de volgende mutaties door: 
-‐ Wim Dekker, zelf gestopt tijdens adspirantaat 
-‐ Twan Langenhuizen, zelf gestopt tijdens adspirantaat 
-‐ Nico Pickhard, rijdt geen BMW meer (lidmaatschap stopt per 2015) 
-‐ Gerrit Sluiter, rijdt geen BMW meer (lidmaatschap stopt per 2015) 
-‐ Harrie Kalf (opgezegd per 2015) 
 
Op datum vergadering heeft het BMTN 25 actieve leden, 1 slapend lid (Ruud van Dijk) en 1 ere-lid (Theo 
Dusseldorp)  

 
 
 

3. Vaststellen notulen laatste vergadering 
 
De notulen van de laatste vergadering de dato 22 maart 2014 worden per pagina doorlopen en ongewijzigd 
aangenomen. Gerelateerd aan punt 2 “Social Media” wordt vanuit de zaal benadrukt dat het belangrijk is de 
uniformiteit van BMTN-gerelateerde uitlatingen op socialmedia te waarborgen. Dit wordt onderkend, 
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uitlatingen die het BMTN generiek aangaan worden dan ook altijd via Arthur gedaan. De definitieve versie 
zal in een later stadium beschikbaar komen op het voor leden toegankelijke deel van de website.  
 
Het merendeel van de actiepunten komen verderop terug in de vergadering.  

 
4. Commissie Opleidingen en Trainingen 
 
De commissie O&T kijkt terug op een druk jaar en behandelt daarbij de volgende punten: 
 
4a:  Status adspiranten 
Huidige stand van zaken:  

 
4 nieuwe leden met ingang van deze vergadering (lichting 2014-1) : 

- Pieter Gabriels  
- Roland van Joolen 
- Arno van der Linden  
- Michel Munneke 

 
2 aspirant-leden zijn afgevallen: 

- Twan Langenhuijzen 
- Wim Dekker 

 
5 aspirant-leden tot midden 2015 (lichting 2014-2): 

- Tuur Akdogan 
- Arjen van Wijngaarden 
- Roy Schut 
- Willem Heerschop  
- Hubert Willemse 

 
2 nieuwe aspirant-leden per januari 2015, hebben reeds intake gehad (lichting 2015-1) 

- Hans Deijkers 
- Wim Hassink 

 
5 mensen die de intake al hebben gehad, maar wegens gebrek aan begeleiding nog niet kunnen instromen 
als aspirant, geplande instroom als aspirant naar verwachting juli 2015 (lichting 2015-2). Zij worden 
tussentijds wel geïnformeerd over reilen-en-zeilen van het BMTN en worden uitgenodigd voor het bijwonen 
van de reguliere trainingen 

- Roland Bles 
- Henk Heerschop 
- Henk Waanders 
- Joost Bollen 
- Leo Bergenhenegouwen 

 
Er staan ook nog mensen op de wachtlijst voor een intake. Naar verwachting zal de eerstvolgende intake 
worden gehouden in oktober/november 2015, commissie O&T zal e.e.a. verder begeleiden. Deze groep 
mensen zal naar verwachting in juli 2016 (lichting 2016-2) als aspirant-lid starten. 
 

 
Eerstvolgende intake zal naar verwachting plaatsvinden in oktober/november 2015. De opbrengst van deze 
intake (lichting 2016-2) zal naar verwachting in juli 2016 kunnen starten, waarbij het wel mogelijk zal worden 
gemaakt om vanaf januari 2016 deel te gaan nemen aan trainingen. Op deze manier ontstaat er binding met 
betreffende kandidaten.  
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Aspirant leden behorend tot lichting 2014-2 en 2015-1 zullen worden benaderd middels uitvragen voor de 
diverse inzetten en trainingen. 
 
4.b  evaluatie begeleiding aspiranten 2014 en aanpak 2015 (coach<>mentor<>aspirant) 
De volgende mensen van lichting 2014-1 zijn inmiddels een jaar bij het BMTN, hebben de trainingen en 
inzetten met goed gevolg afgerond en stromen derhalve door naar het lidmaatschap (en hebben vanaf dit 
moment ook stemrecht): 

- Arno vd Linden * 
-  Michel Munneke * 
-  Pieter Gabriel * 
-  Roland Joolen * 
 

aspirant blijven tot midden 2015 (lichting 2014-2) evaluatie tussentijds door O&T): 
- Tuur Akdogan * 
- Willem Heerschop 
- Hubert Willemse 
- Roy Schut 
- Arjen van Wijngaarden 

 * = worden aangemeld voor opleiding VKR, aangevuld met leden die nog geen opleiding gevolgd hebben 
 
Zoals eerder aangehaald, is een tekortkoming geconstateerd in de begeleiding gedurende de afgelopen 
periode. Mede hierdoor zijn enkele adspiranten afgehaakt.  
Ondanks dat er ook positieve  geluiden van de in de zaal aanwezige (ex)adspiranten zijn, kan worden 
geconcludeerd dat de begeleiding niet altijd geweest is conform hetgeen we hierover hebben afgesproken. 
Er wordt dan ook gezocht naar een andere vorm van begeleiding.  
 
De gedachte is dan ook om per adspirant een coach toe te wijzen die de adspirant wegwijs maakt in de 
organisatie en het vaste aanspreekpunt wordt en als persoonlijk begeleider fungeert tijdens de periode 
waarin iemand adspirant is. Daarnaast zal er per evenement een mentor zijn die de adspirant onder 
zijn/haar hoede neemt en de operationele principes van het BMTN tijdens het “werk” bijbrengt. Deze mentor 
is wisselend en zorgt er ook voor dat de evaluatieformulieren via de EC’er van dienst worden teruggekoppeld 
aan O&T en de mentor. 
 
Bijkomend voordeel is dat de adspiranten door verschillende personen beoordeeld worden tijdens de 
verschillende inzetten waardoor er een breder beeld ontstaat. 
Daarnaast is het hebben van een vast aanspreekpunt in de vorm van een persoonlijke coach goed voor het 
ontwikkelen van het groepsgevoel en geeft het ook duidelijkheid en structuur aan de leden in spe. 
De functie van coach dient nog verder te worden uitgewerkt, maar tijdens de vergadering genoemde criteria 
zijn in ieder geval: 

- goed kunnen luisteren 
- de organisatie kennen 
- proactief 
- in staat vroegtijdig te signaleren 
- benaderbaar 
- duidelijk 

 
De volgende tijdens de vergadering aanwezige leden geven aan zich beschikbaar te willen stellen voor het 
coachschap: Hans Krol,  Eric Pluijm, Ralph Volkers, Jos Verheijen, Jos Meijer, Jan Siesling, Arthur 
Runtuwene, Carli Giesbers. 
 
In de bijlagen die voortkomen uit het handboek zal één en ander nader worden uitgewerkt.  
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4c: pilot evaluatie leden tijdens inzet 
Behalve het beoordelen van de adspiranten is het ook goed om het BMTN als lerende organisatie te zien en 
de leden periodiek te beoordelen op hun handelen en merites. 
Hierdoor neemt het kwaliteitsniveau verder toe en ontwikkelen we het BMTN tot een uniform operationeel 
geheel. 
In de daarop volgende stemming om de leden periodiek te evalueren, wordt unaniem voor gestemd. 
Afgesproken wordt dan ook dat de EC’er na afloop van het evenement een korte terugkoppeling ten 
behoeve van de commissie O&T zodat deze hiermee rekening kan houden met eventuele trainingsdagen. 
Actie: beoordelingsformulieren ontwerpen (bestuur zal samen met O&T en WR&P met een concept komen). 

 
4d: aanstellen hulptrainer 
Tuur heeft een verleden als motorinstructeur van het KNMV.  
Door gebruik te maken van zijn kennis en kunde, kan hij Leo Driehuis/O&T ondersteunen. Afgesproken 
wordt dat Leo hoofdtrainer is en Tuur hulptrainer. Samen met de leden van de commissie O&T zullen zij zorg 
dragen voor het opleidingsprogramma binnen het BMTN. 
 
Op de stemming inzake het voorstel om Tuur de status van hulptrainer te verlenen, wordt met unanimiteit 
voor gestemd. 

  
4e: trainingen 2015, toelichting en data 
In de vergadering is onder voorbehoud een aantal concept data gepresenteerd.  
Onderstaand zijn de nu vastgestelde data weergegeven:  

- zondag 22 maart  Voorden 
-‐ zaterdag 11 april  Zevenbergsche Hoek 
-‐ zaterdag 13 juni  Meppel 
-‐ zondag 23 augustus  Utrecht 
-‐ zondag 13 september  Nijmegen 
-‐ zaterdag 10 oktober  Amersfoort 

 
Ook de trainingsdagen zullen worden opgenomen in een voor eenieder toegankelijke agenda “inzet & 
evenementen”. Meer informatie over het beschikbaar komen van deze agenda volgt zo spoedig mogelijk. 

 
Ook worden enkele wintertrainingen opgezet (GPS basis, GPS routevoering, KNWU) 
De secretaris zal voor al deze activiteiten tijdig een uitvraag doen. 
De uitvraag gaat vooralsnog via Doodle, er wordt gestudeerd om dit te integreren in het afgesloten deel van 
de BMTN-site. 

 
4.f  Trainingslocaties 
Er staan behoorlijk wat trainingen op het programma, er wordt een algemene oproep aan de leden gedaan 
om potentiële locaties aan te dragen om een trainingsdag te verzorgen. 
Vorig jaar zijn we in Harderwijk, Apeldoorn, Meppel en Nijmegen geweest. Het BMTN is landelijk 
operationeel, check s.v.p. in je eigen woonomgeving of er geschikte terreinen zijn om een training te 
verzorgen. Het  programma loopt over het algemeen als volgt: ontvangst koffie, stukje theorie en/of uitleg 
van het dagprogramma, training op terrein(en), lunch, rit in de omgeving met bepaald thema (plaats op de 
weg, bochten, defensief rijden,…), afsluiting. 
 
Potentiële locaties kunnen worden doorgegeven via met mailadres o-t@bmtn.nl of middels een belletje met 
Leo Driehuis. 
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5. Handboek BMTN 
 
Nico verzorgt aan de hand van een PowerPoint een presentatie van de belangrijkste punten in het 
handboek. 
Essentie is dat het handboek behoorlijk is uitgedund hetgeen de leesbaarheid ten goede komt. Het 
handboek is in concept gereed en gebruiksklaar. Wel worden de leden gevraagd om het handboek 
nogmaals door te nemen en eventuele op- en aanmerkingen door te geven voor eind van januari 2015.  
 
De secretaris zal het handboek onder de leden verspreiden met het verzoek hier op te reageren. Let wel, het 
handboek is enkel voor intern gebruik!  
Tijdens een volgende ledenvergadering zal het handboek inclusief de voorgestelde aanpassingen en of 
gepresenteerd en doorgenomen worden. Er kan dan ook opnieuw gestemd worden op de op dat moment 
voorliggende versie. 
Tot die tijd wordt de voorliggende conceptversie als gebruiksklaar beschouwd en wordt er gewerkt conform 
het voorliggende handboek. 
 
Tijdens de ALV wordt er gestemd over het onderstaande onderwerp:  
Het komt voor dat we als BMTN ingezet worden voor meerdaagse evenementen.  
Tijdens de inzet Ride for Hope zijn heeft zich een incident voorgedaan, waar een tweetal bestuursleden 
“nogal fel” op reageerden. Het feit dat een aantal BMTN-leden na afloop van een “werkdag” een biertje 
bestelden is niet conform gemaakte afspraken. Echter zijn de afspraken niet door een ieder op gelijke wijze 
geïnterpreteerd. René en Nico hebben n.a.v. het voorval tekst en uitleg gegeven aan de betrokkenen en 
overige leden BMTN. Zij stellen tevens dat dit niets af doet aan de duidelijke verwijzing die is opgenomen in 
het handboek aangaande dit onderwerp. De organisatie van het evenement heeft aan beide bestuursleden 
overigens tevredenheid uitgesproken over de kordate wijze van optreden aangaande dit voorval. 
 
Om onduidelijkheid en verkeerde beeldvorming te voorkomen, ligt de vraag voor hoe om te gaan met het 
gebruik van alcohol na een dag rijden, wetende dat er volgende dag weer gereden moet worden. Met andere 
woorden “zero tolerance ten opzichte van middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden”.  
Hieronder valt in ieder geval het gebruik van alcohol (of bijvoorbeeld alcoholvrij bier aangezien de 
buitenstaander het verschil niet kan zien tussen alcoholvrij of gewoon bier), softdrugs, of andere middelen 
die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.  

 
In de daaropvolgende raadpleging van de leden wordt gestemd over het hanteren van een zero tolerance 
beleid tijdens meerdaagse inzetten, ook wanneer de inzet voor die dag feitelijk ten einde is. 
- 19 voor zero tolerance 
- 2 onthoudingen 

 
Vergadering besluit dat ook tijdnes meerdaagse inzetten een volledig verbod op het gebruik van middelen 
die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zowel tijdens als na het rijden. WR&P zal waar nodig het 
handboek redigeren. Hierbij wordt ook het na het “voltooien “ van een inzet huiswaarts rijden betrokken! 
 
 
6. Verslag van de Commissie Materialen 
 
6.a  oude materialen 
De vergadering besluit het aan de Commissie Materialen over te laten wat te doen met oude en niet meer 
bruikbare voorraad, e.e.a. in overleg met de penningmeester. Wel geeft de vergadering aan de Commissie 
mee dat bij voorkeur een goed doel gevonden dient te worden. 
 
6.b  logo conform BMW-eisen 
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BMW heft wereldwijd haar logo aan strenge criteria onderworpen, dit heft ook consequenties voor het door 
ons gevoerde embleem Er is een aantal uitwerkingen van ons logo nieuwe stijl vervaardigd die –na een 
korte gedachtewisseling- aan de vergadering  ter stemming worden voorgelegd.  
- 19 voor oude logo (BMW’s `a la K100) 
- 2 voor nieuwe type (met GS’en) 

 
Voorstel aangenomen, logo wordt door het bestuur conform deze uitgangspunten verder uitgewerkt. Het 
uiteindelijk logo zal verwerkt worden in de diverse BMTN-materialen. 
 
6.c  veiligheidsvest 
De BMW-highviz veiligheidsvesten zijn afgelopen week uiteindelijk in alle maten uitgeleverd en bij de dealer 
opgehaald. Zodra het nieuwe logo definitief is gemaakt, zal het bestuur een voorstel doen voor bedrukking. 
 
6.d helmsticker 
Besloten wordt dat de helmsticker niet verplicht wordt gesteld, het voeren van de helmsticker is aan de 
leden. 
 
6.e opvolging Nico Pickard 
Wegens aankoop van een “niet BMW”, neemt Nico Pickhard afscheid van het BMTN. De leden ervaren 
Nico’s vertrek als een groot gemis, niet alleen vanwege zijn functie als materiaal-beheerder. Arno van der 
Linden biedt zich aan als vervanger. Nico zal zijn taken overdragen aan zijn opvolger Arno. Nico P heeft een 
inventarisatie gemaakt van de aanwezige goederen en zal deze overdragen aan zijn opvolger Arno. 
Over de overdracht worden buiten de vergadering om afspraken gemaakt. 
 
6.f  Keuzes communicatiemiddelen 
In de opslag hebben we nog een aantal oude porto’s. We zullen deze afstoten. Er worden geen nieuwe 
porto’s aangeschaft. De mogelijkheid bestaat namelijk om porto’s te huren wanneer de opdrachtgever daar 
om vraagt en/of de aard van het evenement dit nodig maakt. 
 
 
7. Terugblik inzetsecretariaat en Brunobox 
 
Jan (inzetsecretariaat) en Gerard (inzetten BrunoBox) kijken tevreden terug op afgelopen jaar. In algemene 
termen is men content over de manier waarop een en ander gelopen is, al blijft het proces voor verbetering 
vatbaar. Vooral de reactie termijnen van zowel organisatie die vraagt om begeleiding als de snelheid van 
reageren van de eigen leden laten soms te wensen over.  
 
Tijdens de vergadering wordt aan de leden dringend aandacht gevraagd om op zo kort mogelijke termijn te 
reageren wanneer een oproep wordt gedaan. Aan de andere kant zullen inzetsecretariaat en coördinator 
BruoBox de leden meer op de hoogte houden van ontwikkelingen met betrekking tot specifieke inzetten. 
 
Vanuit de leden wordt de oproep gedaan om activiteiten eerder bekend te maken. Dit vereenvoudigt de 
planning. Hier wordt over nagedacht, maar het is nog steeds zo dat sommige evenementen pas op het 
laatste moment bij het BMTN binnenkomen. Dit maakt inplannen lastig. 
Gerard heeft voor de Brunobox-evenementen al een schema onder de leden doorgestuurd waarbij men aan 
kan geven op welke data men wel of niet beschikbar is, dat vergemakkelijkt in ieder geval het gericht 
benaderen van leden op het moment dat een aanvraag wordt ingediend. Zodra bekend, worden de 
Brunobox-evenementen dan ook aan de leden en adspiranten toegewezen die hebben aangegeven 
beschikbaar te zijn. 
Deze lijst doet tevens dienst voor het gericht benaderen door Jan van de meer ad-hoc evenementen. 
 
Gerard maakt gebruik van het moment om namens BrunoBox het voltallige BMTN te bedanken voor haar 
inzet gedurende de veelvoud aan evenementen van het afgelopen jaar. Ook Herman Hollander ziet de 
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relatie met het BMTN graag gecontinueerd. Dat genoegen in overigens wederzijds, hetgeen ook door Gerard 
en Jan zullen worden teruggekoppeld.  

 
7.a  Acquisitie 
Vanwege de beperkte financiële middelen of terugloop in belangstelling, staan sommige evenementen on 
hold of gaan in afgezwakte vorm verder (ronde van Haarlemmerliede, R4H, skeelertocht drie gemalen)  
Gelukkig zijn er ook nieuwe evenementen, waar het BMTN voor in de picture staat (Classico Borreti, 
Toertocht Parijs-Utrecht, Wings-4-Hope, Ronde van Noord-Holland). Er wordt door het bestuur hard gewerkt 
aan acquisitie, een tijdrovende aangelegenheid. 
 
Daarnaast zijn er nog een heleboel evenementen waar we sinds jaar-en-dag huisleverancier voor zijn en 
blijven. 
 
Willen we als BMTN blijven groeien en ontwikkelen, dan is het zeker wenselijk dat er nog meer evenementen 
bijkomen. Daarom een algemene oproep aan de leden om na te denken over mogelijkheden om 
evenementen te begeleiden. Maak daarbij gebruik van je netwerk of informeer bij de locale sportclubs in je 
woonomgeving naar mogelijkheden en presenteer daarbij het BMTN voor het voetlicht. Hierbij kun je gebruik 
maken van het aanwezige BMTN foldermateriaal. 
 
 
8. Winteractiviteiten 
Gedurende winterperiode, zullen een aantal activiteiten worden georganiseerd waarbij de inzet van de motor 
niet noodzakelijk is. 
Het betreffen de volgende activiteiten: 
- Basistraining computerkennis – GPS 
- GPS-training GARMIN (“uniforme routevoering”) 
- KNWU-volger, in house training van de KNWU over het hoe als begeleider te gedragen binnen een 

wielerpeloton 
Info rond de GPS-trainingen is reeds verstrekt en uitvraag gedaan. Informatie over de KNWU-cursus volgt 
binnenkort. 
 
 
9. Rondvraag  
 
9.a  aftreden Penningmeester 
Pierre de Wildt heeft al langere tijd invulling gegeven aan de functie van penningmeester en heeft te kennen 
gegeven na dit kalenderjaar te stoppen als bestuurslid. Hij geeft aan dat hij 2015 zal gebruiken om de 
administratie te standaardiseren, liefst samen met een kandidaat voor zijn functie. Kandidaten voor de 
functie kunnen hun interesse kenbaar maken bij het bestuur. Hoe eerder er een potentiële nieuwe kandidaat 
is hoe beter, dan kan Pierre gaandeweg gaan overdragen. 
 
9.b  contributie aspirant-leden 
Er zijn vragen rond deze betalingsverplichting, een adspirant heeft immers geen stemrecht. Uitgelegd wordt 
dat de contributie niet gekoppeld is aan stemrecht maar aan het dragen van kosten. Ook voor adspirant-
leden worden kosten gemaakt, zo is bijvoorbeeld het organiseren van diverse intakedagen een kostbare en 
tijdrovende zaak. De contributie dient er ook voor om de totale kosten laag te houden en de intake de 
voorheen betaald was, wordt tegenwoordig kosteloos aangeboden. 
  
9.c niet actieve leden 
Het bestuur zal in contact treden met niet actieve leden over de status van hun lidmaatschap en hun wensen 
ter zake.  
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10. Sluiting 
Om 22:30 wordt de vergadering gesloten. 
Volgens planning staat de ALV voor de maand maart op de kalender. Als richtlijn voor de volgende LV wordt 
oktober/november aangehouden. De secretaris zal een oproep uitdoen. De datum dat de meeste leden 
kunnen, zal bepalend zijn voor de volgende vergadering. Iedereen wordt een goed en veilig motorseizoen 
toegewenst. 
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Besluitenlijst 25 januari 2014 
 

Punt Besluit Actie 

#1 (punt 2c) Acquireren voor nieuwe evenementen Leden 

#2 (punt 2d) Alleen kostenvergoeding eenvoudige lunch e.d. ten behoeve van 
intakedagen en bestuursvergaderingen 

Bestuur, O&T 

#3 (punt 2f) Afwikkelen inzetvergoedingen 2014 Penningmeester 

#4 (punt 2g Aanleveren juiste NAW gegevens via site BMTN  Leden 
 

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

Voorzitter, webteam 

#6 (punt 3) Bewaken kwaliteit uitingen op social media Bestuur, Arthur 

#7 (punt 4a.1) Doorvoeren diverse mutaties aspiranten > volledig lidmaatschap en 
wachtlijst 

Bestuur, O&T 

#8 (punt 4a.2) Intake 2015: oktober/november 2015 voor lichting 2016-2 (juli 2016) O&T 

#9 (punt 4b.1) 5 leden aanmelden voor opleiding VKR, aan te vullen met volwaardig 
leden die nog geen opleiding hebben gevolgd 

IS 

#10 (punt 4b.2) Inrichten en implementeren structuur met Coach en Mentor Bestuur, O&T, WR&P 

#11 (punt 4c) Inrichten en implementeren structuur beoordeling leden Bestuur, O&T, WR&P 

#12 (punt 4d) Aanstelling Tuur als hulptrainer Bestuur, O&T 

#13 (punt 4f) Uitzien naar trainingslocaties Leden 

#14 (punt 5.1) Reactie leden op concept handboek voor eind januari 2015 Leden 

#15 (punt 5.2) Afronden definitief concept handboek  WR&P 

#16 (punt 5.3) Zero Tolerance alcohol etc. Leden 

#17 (punt 6a) Oude materialen  Commissie Materialen 

#18 (punt 6b) Ontwikkelen logo “à la K100” Bestuur 
 

#19 (punt 6c) Afronden veiligheidshes met logo Bestuur 
 

#20 (punt 6d) Helmsticker niet verplicht Leden 
 

#21 (punt 6e) Arno v.d. Linden volgt Nico Pickhard op Commissie Materialen 

#22 (punt 6f) Communicatieapparatuur inhuren per evenement IS 

#23 (punt 8) Winter-evenementen Bestuur, O&T 

#24 (punt 9a) Opvolging Pierre als penningmeester Leden 
 

#25 (punt 9c) Niet actieve leden aanschrijven Voorzitter 
 

#26 (punt 10) ALV maart 2015, LV oktober/november 2015 Leden 
 

#24 (punt 9) Opvolging Pierre als penningmeester Leden 
 

 


