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Agenda 

Ledenvergadering van vrijdag 15 november 2019,  
Cultureel en Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. 

Zaal open en diner 17.45 uur, 
start Ledenvergadering 18.30 uur 

 
 
 

1.  Opening vergadering en vaststellen aantal stemmen 
 
 

2.   Notulen vergadering 23 maart 2019 (zie bijgaand) 
2.a: vaststellen van de notulen 
2.b: zaken n.a.v. de notulen 

 
 

3.  Mededelingen van het bestuur en commissies 
 
 

4.   Terugblik 2019 en blik vooruit 2020 
4.a:  inzetten 2019 in vogelvlucht en vooruitblik naar 2020  
4.b: voortgang Landelijk Platform Motor-Verkeersregelaars (LP-MVR) en Werk-

groep Veilige Wedstrijden Openbare Weg (VWOW) 
4.c: samenwerking gelijkgestemde organisaties 
4.d: BMTN weekend 2019 – voorbereiding 2020 
 
 

5.   Bestuurlijke samenstelling 
Conform hetgeen ter vergadering van 1 april 2017 besloten is Bestuurslid Algemeen 
Nico Nouwens aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Nico als  
Bestuurslid Algemeen te herbenoemen voor een periode van 3 jaar. 

    
 
 

Pauze 
 
 

 
6.   Commissie Opleiding & Training (O-T) 

O-T kijkt terug naar 2019 en presenteert tijdens de vergadering het plan van aanpak 
2020 en verder. Aan de orde komen verder onder meer het bespreken en nemen van 
besluiten aangaande onderstaande punten: 
6.a: coaching en mentorschap 
6.b: winter-activiteiten 
6.c: trainingen 2020 
6.d: samenstelling commissie O-T (onder meer het uitbreiden van O-T met twee 

leden aan de orde. Kandidaten kunnen zich bij de secretaris aanmelden). 
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7.   Financiën, bespreken en besluitvorming 

7.a: Begroting 2020 en vaststellen contributie leden en donateurschap 2020   
Zie bijgaand voorstel. 

  7.b: Instellen werkgroep ‘verkenning vergoedingenstructuur en calculatie’. 
Ter vergadering wordt een toelichting gegeven op de wens tot het verkennen 
van de noodzaak tot herijking van vergoedingen en tarieven. 

 
 

8.   In gesprek met elkaar, gevolgd door besluitvorming  
a. Groepsopdracht A (syndicaten van 2 leden):  

1) Stelling 1:  
Ieder BMTN-lid neemt minimaal deel aan vijf inzetten per jaar. 

2) Stelling 2: 
BMTN moet zo snel mogelijk worden uitgebreid naar 40 leden. 

3) Argument: 
Ik kom naar de training wanneer er … … … ... 

 
b. Groepsopdracht B (syndicaten van 2 leden): 

1) Stelling 1: 
Als BMTN-Lid kan ik lid zijn van een ander Motorbegeleidingsteam. 

2) Stelling 2: 
Ik mag bij inzetten buiten het BMTN de BMTN VKR-jas dragen. 

3) Argument: 
Het BMTN doet er goed aan de materiaalcommissie uit te breiden? 

 
 

9.   Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering 
  
 

10.   Sluiting 21.30 uur 
 



YTD 5-11-19
Opbrengsten €30.400,00 €31.024,04 €31.445,00

Omzet door inzetten €29.300,00 €30.054,06 €30.300,00
Clubartikelen
Contributie €1.000,00 €925,68 €1.000,00
Donaties €60,00 €40,00 €40,00
Overige opbrengsten €30,00 €100,00
Rente €10,00 €4,30 €5,00

Kosten
Inzet gerelateerde kosten €18.500,00 €19.872,87 €20.400,00
Inzetvergoeding €11.500,00 €13.621,16 €12.900,00
Inhuur externe MVR €5.000,00 €3.609,30 €5.000,00
Inhuur porto's €2.000,00 €2.440,21 €2.500,00
Materialen €202,20

Niet aan inzetten gerelateerde kosten €10.000,00 €7.204,62 €9.800,00
O&T €3.000,00 €898,17 €4.000,00
Opleiding VKR €1.000,00 €454,57 €1.500,00
Viering verjaardag BMTN €2.500,00
Clubartikelen €250,00 €250,00

Verzekeringen €600,00 €667,55 €700,00
Internet €200,00 €195,34 €200,00
Inkoop materialen €900,00 €2.078,97 €100,00
Afschrijvingen €1.258,67 €1.400,00
Vergaderingen €800,00 €963,25 €900,00
Algemene kosten €600,00 €548,59 €600,00
Bankkosten €150,00 €139,51 €150,00

Kosten Totaal €28.500,00 €27.077,49 €30.200,00

Resultaat €1.900,00 €3.946,55 €1.245,00

Realisatie 2019Begroting 2019

Financiën: begroting en realisatie 2019, prognose 2020

Begroting 2020


