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Notulen 

Ledenvergadering van vrijdag 15 november 2019 
 
 
 

1.  Opening vergadering en vaststellen aantal stemmen 
 

De voorzitter, René Brinkhuijsen, opent om 18.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen 
van harte welkom.  
 
Ben van Gelder geeft vervolgens aan hoeveel stemmen er vanavond aanwezig zijn: 

 
Aanwezige leden: (stemgerechtigden 22) 
Peter Blerck, Andre Bouwmeester, René Brinkhuijsen, Ben van Gelder, Carli Giesbers, Wim 
Hassink, Henk Heerschop, Willem Heerschop. Martine de Jong, Roland van Joolen, Willem 
Koers, Leo Loth (gemeld later, vanaf 19:00 punt 4 aanwezig), Jos Meijer, Nico Nouwens, Bouke den 
Ouden, Nico Pickhard, Eric Pluim, Jacco Scheer, Jan Siesling, Henk Waanders, Arjan van 
Wijngaarden, Pierre de Wildt  
 
Aanwezige aspirant-leden: (2) 
Gerard Streng, Ramon de Vries 

 
Afwezige leden die volmacht hebben afgegeven:  (5-1=4) 
Leo Bergenhenegouwen, Hans Deijkers, Gerard Donker, Richard Verf (allen aan Martine de 
Jong), Gert Jan Post (aan Jacco Scheer) 
 
Genoemd wordt dat aan het verkrijgen van volmachten in de statuten een beperking is gesteld: 
“Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee-personen als gevolmachtigde optreden.” 
Martine draagt de stem van Gerard Donker met diens schriftelijk akkoord over aan Jos Meijer. 
De overdracht van de door Leo Bergenhenegouwen machtiging wordt helaas niet schriftelijk 
bevestigd en komt daardoor te vervallen. 
 
Afwezige leden met bericht van verhindering : (6) 
Jos Verheijen, Leo Bergenhenegouwen, Hans Deijkers, Gerard Donker, Richard Verf, Gert 
Jan Post. 
 

 Aantal genodigden: 30 
Aantal reacties: 30 (100%) 
Aantal stemmen inclusief machtiging: 26 

 
 

2.   Notulen vergadering 23 maart 2019 (zie bijgaand) 
 

2.a: vaststellen van de notulen 
De notulen worden bladzijde voor bladzijde behandeld en worden vervolgens unaniem 
vastgesteld. 
 

2.b: zaken n.a.v. de notulen 
De actiepunten worden punt voor punt doorgenomen. Veel zaken zijn afgewikkeld dan 
wel komen vanavond aan de orde. 

 
   12.6.3 Bij agendapunt 4.b zal de volgerslicentie van de KNWU aan de orde komen 
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17.8.2 Eric Pluim geeft aan dat het afgelopen jaar voor hem moeilijk is geweest gelet 
het feit dat hij zijn aandacht op zijn ouders heeft moeten richten. Hij heeft naar 
eigen zeggen helaas weinig kunnen betekenen voor het BMTN en het 
overlijden van zijn vader zal in houden dat hij veel mantelzorg aan zijn moeder 
gaat verlenen. Hij heeft zich inmiddels teruggetrokken uit de commissie O-T 
en kan zich tevens niet meer inzetten voor het organiseren van het 
lustrumfeest. Hij blijft wel inzetbaar en zal als zodanig dan ook meegenomen 
blijven worden in uitvragen. 
 
De leden wensen Eric veel sterkte in deze moeilijke tijd.  
 
Vervolgens wordt van gedachten gewisseld over het al dan niet vieren van het 
lustrumfeest. Roland geeft aan zeker nog bereid te zijn om het feest te 
organiseren, maar geeft aan ondersteuning nodig te hebben.  
 
Navolgende suggesties komen voorbij: 
 

• Voorgesteld wordt om het feest niet in de periode eind maart tot en 
met het BMTN-weekend 2020 te houden.  

• Het feest combineren met een training.  
• Het feest organiseren op een vrijdag/vrijdagavond. 
• Het combineren van het feest met het BMTN-weekend. 
• Het in het kader van het feest brengen van een bezoek aan de BMW-

fabriek in Duitsland 
• Het zo spoedig mogelijk plannen van een datum. 

 
Besloten wordt een commissie in te stellen bestaande uit Willem Koers, 
Roland van Joolen en Pierre de Wildt. Ingezet wordt op het bekend stellen 
van een datum voor eind 2019 gevolgd door het organiseren van het 
evenement.  

 
 

3.  Mededelingen van het bestuur en commissies 
 

3.a Jl. 3 november heeft de intake voor lichting 2020_1 plaatsgevonden in Hilversum. 
Jacco heeft ten behoeve van de intake zaalruimte kunnen reserveren bij Van der Valk 
zonder dat het BMTN daar kosten voor heeft moeten maken. René bedankt Jacco hier 
nogmaals voor en bedankt voorts Henk Heerschop, Gert-Jan Post, Ben van Gelder 
en Nico Nouwens voor het houden van de intake. 

 
 De highlights van de intake: 

o Opgave van 14 kandidaten 
o Onvolledige administratieve aanlevering: 2 kandidaten 
o Niet behalen administratieve intake: 4 kandidaten 
o Intake in Hilversum: 8 kandidaten 
o Afgevallen op basis van intake: 2 kandidaten 
o 2020_1: 5 aspiranten 
o 2020_2: 1 aspirant 
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De nieuwe aspiranten zullen zich de komende periode via de nieuwsbrief voorstellen. 
Commissie O-T zal later vanavond nog stilstaan bij de toewijzing van coaches. Er 
wordt nog kort gesproken over de diverse redenen waarom kandidaten de intake niet 
halen. 
 
Willem H. vraagt of er inzicht bestaat in het aanbod van kandidaten. Genoemd worden 
onder meer de zichtbaarheid van het BMTN in de markt en de samenwerking met 
andere gelijkgestemde organisaties. Ben ligt het proces van aanmelding tot intake 
nader toe.. 

   
3.b BMW-Clubs Nederland (BCNL) 

Ben geeft aan de vertegenwoordiging van het BMTN in BMW Clubs Nederland (BCNL) 
van de voorzitter overgenomen te hebben. Hij benoemt onder meer de kwalificaties 
die nodig zijn om aangesloten te zijn. Ook benoemt hij de verschillende collectieve 
voordelen zoals de kortingspas, het draaien van BMW-gerelateerde evenementen en 
het mogen voeren van het BMW-logo. 
Tevens wordt door BCNL een “Motorambassadeur” gezocht, hiertoe is uitvraag 
gedaan bij de BCNL aangesloten organisaties. Nadere informatie wordt ingewonnen 
en gedeeld met het BMTN via een volgende nieuwsbrief. 
 

 
4.  Terugblik 2019 en blik vooruit 2020 

 
4.a:  inzetten 2019 in vogelvlucht en vooruitblik naar 2020  
 Er wordt kort stilgestaan bij de verschillende inzetten die in 2019 hebben 

plaatsgevonden. Qua organisatie geldt dat er veel verandering gaande is, onder meer 
door veranderde en veelal verminderde politie-inzet tijdens evenementen. Ervaringen 
zijn merendeels positief. Zo wordt zowel door de organisatie van het evenement 
Haagsche Hoed Challenge (HHC), de vergunningverlenende Gemeente Den Haag 
als Politie- Eenheid Den Haag positief teruggekeken op de HHC 2019. Zodanig dat 
HHC 2020 volledig in handen wordt gegeven van het BMTN, inclusief de mogelijkheid 
tot het houden van een VTB-training in Den Haag. De eerste voorbereidende 
gesprekken hebben al plaatsgevonden. 

 
Een ander evenement om nog even bij stil te staan is Le Tour du Fou Pédelant 2019. 
De wijze waarop het BMTN dit als VTB-evenement heeft begeleid mocht rekenen op 
de waardering van de organisatie in zodanige mate dat de tour in 2020 reeds aan het 
BMTN is gegund. Vanzelfsprekend zal ook hier uiteraard ook sprake moeten zijn van 
een vergund evenement. 
 
De voor 2019 aangekondigde Dutch 750 zou groots opgetuigd worden in de primaire 
uitvraag, uiteindelijk werd het een promotierit met slechts een motorbegeleider. Het 
niet doorgaan van het evenement lag in de vergunningensfeer en de benodigde 
bijdrage per deelnemer. Het leerproces heeft zijn werk gedaan, waardoor de inzet 
volgend jaar waarschijnlijk wel doorgaat. 

Remco Meinema     2020_1   
Alfred Swint      2020_1   
Rufen Liket      2020_1    
Frans Witteman      2020_1   
Mario van Hattum     2020_1  
 
Martijn vd Wiel      2020_2  
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Ook is er sprake geweest van mooie inzetten zoals het EK wielrennen in Alkmaar waar 
BMTN de coördinatie heeft gevoerd in collegiale samenwerking met andere teams. 
Collegiale samenwerking zal later vanavond nog aan de orde komen. 
 
 Gerard Donker, vanavond niet aanwezig, heeft aangegeven dat Bruno Box over de 
uitvoering van de opdrachten in 2019 tevreden is en ook voor het komende jaar de 
diensten van het BMTN weer wil afnemen. 

 
Vanuit het InzetSecretariaat (IZS) geeft Jan Siesling aan dat in 2019 de respons van 
leden enigszins is verbeterd ten opzichte van het jaar ervoor, maar dat aan de andere 
kant sprake is van een zorgwekkende daling van inzetten bij een aantal leden. Voorts 
constateert hij dat termijnen gepaard gaande met uitvragen en inzetten strakker 
dienen aan te sluiten. Hij merkt op dat dit veel moeite kost, daar met grote regelmaat 
organisaties pas op het laatste moment lijken te weten op welke wijze en met welke 
aantallen de MVR van het BMTN kunnen worden ingezet. René geeft aan dat dit 
overigens landelijk op dit moment een tendens is die ook wordt geconstateerd door 
de collega’s die deel uitmaken van LP-MVR. 
 
Aangaande 2020 geeft Jan dat het voorlopige overzicht van inzetten in 2020 vrijwel 
gereed is. Zeker nog niet alle inzetten zijn formeel al in opdracht gegeven. Naar 
verwachting zal begin januari 2020 de lijst met inzetten op de website van het BMTN 
beschikbaar komen. Dit zal dan via het secretariaat namens het IZS naar alle leden 
worden aangekondigd. 
 
Aangaand de procedure van aanmelden, uitvragen en inzetten wordt nu gewerkt 
waarbij van onderstaande aandachtpunten wordt uitgegaan:  
 

1. Overzicht voorgenomen inzetten in januari 2020 op de website. Dit geeft de 
mogelijkheid om alvast zaken met ‘potlood in de agenda te zetten’. 

2. Uitvraag per inzet volgt daarnaast aanvullend (eenieder dient te reageren, dus 
ook als je reeds hebt aangegeven via de voorinschrijving). 

3. Binnen twee weken na uitvraag terugkoppeling leveren over het wel of niet 
toebedeeld krijgen van inzet is uitgangspunt. Het IZS streeft naar het zo snel 
mogelijk informeren van de leden van het BMTN na het verstrekken van 
opdrachten door organisatoren van de evenementen. De kans bestaat dan 
nog wel dat dan nog niet de exacte taakstelling of benodigde aantallen 
beschikbaar zijn. 

4. Onderzocht zal worden of notificaties ten gevolge van gewijzigde inzetten 
technisch mogelijk zijn. 

5. Er wordt naar gestreefd om zo vroeg en volledig als mogelijk met de leden te 
communiceren over inzetten. 

 
De bevestiging dat een lid ingezet wordt blijft een punt van aandacht: organisaties 
schalen namelijk nogal eens af of Politie wijzigt op het laatste moment zaken die met 
de inzet van het BMTN te maken hebben waardoor de eerder opgegeven aantallen 
MVR kunnen wijzigen. Het streven is om binnen 2 weken na aanmelding de deelname 
te bevestigen. Latere wijzigingen van een inzet zullen zo spoedig mogelijk worden 
gecommuniceerd. 
 
Naast het overzicht op de site, komt er per inzet nog een uitvraag. Via de website 
kunnen de leden dus alvast een moment in de agenda bepalen, dit vergemakkelijkt de 
inventarisatie voor het IZW in relatie tot de behoefte. 
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De omschreven methode zal worden in toegepast in 2020 en zal dan worden verfijnd; 
“work in progress”. 

 
4.b: voortgang Landelijk Platform Motor-Verkeersregelaars (LP-MVR) en Werkgroep 

Veilige Wedstrijden Openbare Weg (VWOW) 
In 2019 is LP-MVR in totaal 4x bijeen geweest in ‘s Hertogenbosch. Nico en René 
vertegenwoordigen daar het BMTN.  
 
Daarnaast neemt René namens LP-MVR deel aan de werkgroep Veilige Wedstrijden 
Openbare Weg (VWOW. Aan dit overleg nemen naast LP-MVR verder NOC/NSF, 
Nationale Politie (LE en Limburg-Zuid), KNWU, KNMV, Stichting Verkeersregelaars 
Nederland, Atletiekunie en Vereniging van Organisatoren voor Wielerwedstrijden 
(VOW) deel.  
 
VWOW is in 2019 3x bijeen geweest, een laatste overleg is gepland voor 16 
december a.s. 
 
In het kort de status: 

o Het voorjaar is benut om strategie te kiezen en actie te ondernemen richting 
politiek, media, organisatoren en politie en wetgever. Tevens is met succs 
een lobby-offensief gestart bij de politiek. 

o In mei is de voorbereiding gestart voor een werksessie waarbij VWOW 
onder meer het Ministerie I&W en de Nationale Politie heeft uitgenodigd.  

o Voornoemde werksessie is gehouden op 11 juni 2019. In deze sessie is in 
verschillende werkgroepen een verkenning gehouden van rollen in een 
wielerkaravaan die door MVR van Politie kunnen worden overgenomen en 
de (juridische) bezwaren die daarbij in de weg staan met als doel om te 
bezien op welke wijze de MVR ingezet kan gaan worden. 

o De uitkomst van de werksessie was dat alle partijen onder nog te 
formuleren voorwaarden mogelijkheden zien om MVR in te gaan zetten. 

o Sinds de zomer worden diverse actiepunten verder uitgewerkt, zoals: 
- het in overleg met Instructeurs van de Nationale Politie opstellen 

van een concept plan van eisen en competenties voor de MVR,  
- het benodigd zijn van de zogenaamde volgerslicentie KNWU,  
- het nader in kaart brengen van juridische belemmeringen,  
- bezien welke instructies commandanten van politie zouden moeten 

krijgen aangaande inzet van MVR,  
o In oktober heeft, mede naar aanleiding van door leden van de Tweede 

kamer aan de Minister gestelde vragen een overleg tussen een afvaardiging 
van VWOW en de Ministeries I&W, VWS en J&V. 

o Op basis van dit overleg is door de ministeries besloten om een extern 
bureau onderzoek te laten uitvoeren naar oplossingen middels inzet van 
MVR. 

o VWOW treft nu voorbereidingen om betreffend bureau te gaan voeden met 
relevante informatie.  

 
Aangaande de volgerslicentie van de KNWU geldt dat deze licentie naar verwachting 
onderdeel gaat uitmaken van de benodigde kwalificaties van de MVR. Martine de 
Jong stelt dat de KNWU dat in een nieuwsbrief heeft bevestigd. Dit is bekend en het 
is dan ook de intentie van het bestuur om in 2020 de module “KNWU- volgerscursus” 
binnen het BMTN aan te gaan bieden aan de leden.  
Met de KNWU wordt overigens nog onderhandeld over de hiermee gepaard gaande 
kosten en binnen de KNWU bestaande mogelijkheden aangaande onder meer een 
zogenaamde collectieve registratie.  
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De vergadering besluit het aan het bestuur gegeven mandaat om te handelen naar 
bevind van zaken (ook aangaande de met de licentie gepaard gaande kostten) te 
Het bestuur zal de leden periodiek informeren, tevens zal verslag worden gedaan 
tijdens ledenvergaderingen. 

 
4.c: samenwerking gelijkgestemde organisaties 

In het achterliggende seizoen is diverse keren succesvol samengewerkt met andere 
gelijkgestemde en gelijkwaardige organisaties. Samenwerking zal zich naar 
verwachting verder ontwikkelen. De samenwerking is tevens onderwerp van gesprek 
binnen LP-MVR.  
Aandachtspunten zijn: 

- de organisatie in rekening te brengen kosten,  
- facturatie,  
- kwaliteit,  
- behoud van identiteit  
- en behoud van relaties.  

 
De ervaring wordt naast collegiaal ook als waardevol ervaren maar gelijktijdig dienen 
we de risico’s te beperken. Financieel risico voor BMTN wordt hierbij eveneens in 
het oog gehouden, zo zijn bijvoorbeeld de kosten van inzet gepaard gaande met het 
EK door de andere organisaties rechtstreeks afgerekend met de opdrachtgever. Het 
BMTN heeft als zodanig dan ook enkel gefungeerd als coördinator. De opdrachten 
aan de betreffende organisaties zijn verstrekt door de opdrachtgever, in afstemming 
met door het BMTN geformuleerde eisen rond kwaliteit en professionaliteit. 
 
De gedachte binnen LP-MVR is dat er landelijk ca. 150 MVR beschikbaar komen, 
allen in het bezit van een beroepsmatige aanstellingspas en t.z.t. opgeleid conform 
de nog in ontwikkeling zijnde competenties. 

 
4.d: BMTN weekend 2019 – voorbereiding 2020 

De leden die hebben deelgenomen aan editie 2019 spreken hun waardering uit voor 
de organisatie. Het was een fijn weekend met een goede sfeer, mooie routes, leuke 
accommodatie en een goed gevuld side-programma. 
 
Gevraagd wordt wie de organisatie voor editie 2020 op zich wil nemen. Willem Koers 
stelt zich beschikbaar. Een tweede kandidaat wordt nog gezocht, de leden kunnen 
zich vanavond tijdens de vergadering beschikbaar stellen.  
 
Aan het einde van de avond geeft Andre Bouwmeester aan Willem hierin te 
ondersteunen. 
 

 
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. 

   
De vergadering besluit met 23 stemmen voor, 1 stem tegen en 2 onthoudingen Nico te 
herbenoemen. De vergadering onderstreept de benoeming met applaus.  
 
Carli vraagt een moment om aan te geven dat zij vanwege haar gezondheid afscheid zal 
moeten nemen van het BMTN. Haar gezondheidstoestand heeft in toenemende mate grote 
impact op haar leven waardoor motorrijden niet langer aan de orde kan zijn.  
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Namens de leden biedt René aan Carli een bos bloemen aan hetgeen onderstreept wordt 
door een applaus. In Carli verliest het BMTN een warm en betrokken lid. 
  
Carli zal na de pauze de vergadering verlaten. 

 
   

Pauze 20:00 – 20:20 
 
 

 
6.   Commissie Opleiding & Training (O-T)  

 
De aspiranten Willem Koers en André Bouwmeester verkrijgen vanavond formeel het 
lidmaatschap, hetgeen onderstreept wordt door een applaus. 
 
O-T kijkt terug naar 2019 en presenteert tijdens de vergadering het plan van aanpak 2020 en 
verder. Jacco Scheer licht namens Commissie O-T het e.e.a. toe. 
 
6.a: coaching en mentorschap 
 O-T stelt voor dat coaching voortaan bij de commissie O-T zal liggen.  

Dit zorgt wel voor extra drukte bij O-T door onder meer door inzet als coach. Eerder is 
gesproken over inzet als coach door leden. O-T heeft ervoor gekozen om de rol van 
coach naar zich toe te trekken omdat het beleggen bij de leden vooralsnog niet heeft 
geleid tot het noodzakelijke overzicht bij O-T. 
 
Over de rol van coaches en mentoren ontstaat een gedachtewisseling waarbij onder 
meer de revue passeert dat eerder is bepaald (zie handboek) dat de rollen van coach 
en mentor als volgt zijn gedefinieerd: 
 
In het handboek is het navolgende opgenomen:  
 
Mentor  
De mentor wordt op vrijwillige basis aangesteld door de inzetcoördinator voor het begeleiden van aspiranten 
die (als boventallig) zijn ingezet tijdens een evenement. De evaluatie wordt vastgelegd op een 
evaluatieformulier. Het evaluatieformulier wordt na te zijn besproken met de aspirant aan de aspirant, 
Evenement Coördinator, O&T-commissie toegezonden. Beoogd wordt dat ieder lid van het BMTN deze rol 
kan vervullen.  
 
Coach  
De coach wordt op vrijwillige basis gekoppeld aan één of meerdere aspirant leden voor de duur van het 
aspirantschap. Hij fungeert als vraagbaak voor de desbetreffende aspirant buiten de inzetten om. Beoogd 
wordt dat ieder lid van het BMTN deze rol kan vervullen. 
  
O-T constateert voorts dat opnieuw bezien zou moeten worden of ieder lid effectief 
kan worden ingezet als mentor, los van de vraag of leden als zodanig wel willen 
worden ingezet.  
 
Vraag Willem H: zou het mogelijk zijn wel coach te worden zonder aan te sluiten bij 
O-T? 
O-T geeft aan dat de reden voor het terughalen van de coaching naar O-T vooral was 
dat het daardoor makkelijker was om het verloop van de aspirant in zijn leerproces 
uniform en objectief te kunnen blijven volgen. 
Nico N. stelt dat schijnbaar de begrippen coach en mentor niet meer helemaal helder 
meer zijn. Mocht de tekst die hierover in het handboek niet langer voldoen, dan zal de 
vergadering tot een voorstel tot aanpassing moeten komen. 
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René: het lijkt verstandig om het punt coach/mentor in ieder geval voor een komende 
vergadering te agenderen. O-T zal, in overleg met de commissie Handboek, een 
voorstel tot aanpassing doen. Tevens zal O-T andere zaken bij de commissie 
Handboek aankaarten daar waar die het functioneren van O-T raken. Vanzelfsprekend 
is hierbij input van de overige leden van harte welkom. 
 

6.b: winter-activiteiten 
O-T streeft naar het, conform Handboek, organiseren van 4 oefen- en trainings-
momenten. Zo zal 19 januari 2020 een wintertraining worden gehouden met een 
alternatief programma bestaande uit VerkeersOngevallen-Analyse (VOA) en 
IncidentManagement (IM). 

  
6.c: trainingen 2020 

Voor 2020 is het streven van O-T om een tweetal VTB-trainingen te organiseren. De 
voorbereidingen zijn gestart en data volgen. 
 Voor de Inhaaltraining is een doodle uitvraag gedaan voor een zondag in maart. Aan 
de hand van de respons wordt een datum vastgelegd. Vooralsnog is die datum 
bepaald op 22 maart 2020. 

  
6.d: samenstelling commissie O-T 

Met het stoppen van Eric (zie eerder), resteren nog drie leden: Henk Heerschop, Gert-
Jan Post en Jacco Scheer.  
Versterking met 1 of 2 leden is gewenst.  
Als mogelijke taken en/of competenties worden onder meer genoemd:  

- coachen en begeleiden van aspiranten, 
- handboek vs visie O-T voorleggen aan de vergadering, 
- Invulling en vorming geven aan trainingen, 
- Passend binnen het team. 

 
Geïnteresseerden graag voor eind van dit jaar aanmelden via het secretariaat 
(secretaris@bmtn.nl). Die zal doorzetten naar O&T. O-T gaat dan in gesprek over 
samenwerking, motivatie, mogelijkheden en wensen.  
 

 
7.   Financiën, bespreken en besluitvorming 

 
7.a: Begroting 2020 en vaststellen contributie leden en donateurschap 2020   

Gelet de mogelijke kosten die gepaard zullen gaan met het behalen van de 
volgerslicentie van KNWU, wordt voorgesteld de begroting aan te vullen met een post 
‘volgerslicentie’ ter grootte van rond de € 30,-- per licentie. 
 
Op welke wijze de te maken licentiekosten uiteindelijk betaald gaan worden en over 
welk bedrag het dan zal gaan, bestaat nu nog geen duidelijkheid. Medio december is 
er weer een gesprek met KNWU. Naar verwachting zal het behalen van een licentie 
een voorwaarde worden voor het verrichten van MVR-taken ten behoeve van 
wielerwedstrijden. 
 
De kosten die gepaard zullen gaan met het behalen van de volgerslicentie van KNWU, 
zullen naar bevind van zaken van het bestuur ten laste van de exploitatie worden 
gebracht. Mocht de exploitatie uiteindelijk niet toereikend zijn blijken te zijn, dan kan 
in een volgende vergadering ervoor worden gekozen om de kosten (deels) ten laste 
van het eigen vermogen te brengen.  
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Vragen:  
- Inhuur/gebruik van portofoons wordt als noodzakelijk ervaren: 

o De intentie is om bij VTB-inzetten met portofoons te werken. 
o Wordt ook als meerwaarde gezien vanuit landelijk platform en door de 

overheid. 
o Inventarisatie van beschikbare systemen loopt via het bestuur 

 
- Lustrumfeest BMTN 

o De vergadering besluit om een post van € 2.500,-- toe te voegen aan de 
begroting 2020 ten behoeve van de organisatie van het lustrumfeest. 
 

- Tijdens begrotingsvergadering beschikbaar hebben van een tussentijdse balans: 
o Een tussentijdse balans maakt geen deel uit van de begroting, maar zal 

ten behoeve van inzicht in volgende gevallen als momentopname worden 
meegezonden met de begrotingsstukken. 

 
Met inachtneming van het vorenstaande wordt de begroting vervolgens met algemene 
stemmen vastgesteld. De Penningmeester zal aan de notulen een aangepaste versie 
toevoegen. 
 
 

  7.b: Instellen werkgroep ‘verkenning vergoedingenstructuur en calculatie’. 
Henk Waanders geeft een toelichting op de wens van het bestuur tot het verkennen 
van de noodzaak en mogelijkheden tot herijking van vergoedingen en tarieven. 

    
 Pierre, Jacco en Nico Pickhard zeggen toe de penningmeester te willen ondersteunen 
met het onderzoek naar een nieuwe interne vergoedingsstructuur en bijbehorende 
calculatieprijzen naar opdrachtgevers. 

       
Gedachtenwisseling over inzetvergoeding, kilometervergoeding vs aangifte 
belastingen: 

o Betaling vergoedingen over 2019 zal vanaf 1 december 2019 plaatsvinden. 
o Vrijwilligersvergoeding ter verrekening met contributie, polo’s, etc., etc. 
o KM-vergoeding niet verrekenen. 

 
 

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. 
Reacties: 
o Minimaal 5 (7 maal). 
o Daarbij tellen ook de “rondjes rond de kerk” (1). 
o Is een kwestie van afstemming zoek het vooral in de motivatie. 
o Minstens 5. Maar niet ten koste van training. 
o Minimaal 7 inzetten, aan de aspiranten vragen we immers ook 10 inzetten 

(min. 7 reacties). 
 

2) Stelling 2: 
BMTN moet zo snel mogelijk worden uitgebreid naar 40 leden. 
Reacties: 
o Zeker, maar let op kwaliteit en verhouding nieuwe en ervaren leden. 
o Zorg voor afstemmen vraag en aanbod. 
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o Zeker, mits kwaliteit gewaarborgd blijft (5 reacties). 
o Prima idee. 
o Graag, maakt het werkbaarder. 
o Mits er voldoende inzetruimte voor alle leden is. 
o Minimaal 40 leden en doorgroeien naar 50. 

 
3) Argument: 

Ik kom naar de training wanneer er … … … . 
Reacties: 
o Als het interessant is. 
o Ik kom!  
o Altijd (2 reacties). 
o Wanneer dit past in de leercurve en schaderisico is afgedekt. 
o Als ik tijd heb. 
o Mits er bitterballen zijn …! (2 reacties). 
o Mits de leerdoelen helder zijn. 
o Als er geen KNMI “code rood” geldt. 
o Als er een training is. 

  
b. Groepsopdracht B (syndicaten van 2 leden): 

1) Stelling 1: 
Als BMTN-Lid kan ik lid zijn van een ander Motorbegeleidingsteam. 
Reacties: 
o Ja, mits het primaire commitment en loyaliteit bij het BMTN liggen (8 

reacties). 
o Ja, goed voor de samenwerking en het wederzijds leren. 
o Ja, maar BMTN voorop. 
o Ja, “vrijheid van vereniging” is immers een grondrecht. 

 
2) Stelling 2: 

Ik mag bij inzetten buiten het BMTN de BMTN VKR-jas dragen. 
Reacties: 
o Nee! (2 reacties). 
o Ja, is goed voor de promotie van het BMTN. 
o Mits vooraf akkoord van het bestuur (meldplicht). 
o Nee, is taak van die andere organisatie om voor materiaal te zorgen. 
o Geen mening. 
o Ja. 
o Ja, mits logo afgeplakt. 
o Absoluut niet. 
o Volgens eerder genomen vergaderbesluit zou het mogen, maar niet met 

gebruik beroeps VKR-pas. 
o Nee, we struggelen om de inzetten gevuld te krijgen en zien dan dat leden 

ervoor kiezen om elders een inzet te draaien met gebruik BMTN-
materiaal. 
 

3) Argument: 
Het BMTN doet er goed aan de materiaalcommissie uit te breiden? 
Reacties: 
o Ja (3 reacties). 
o Het materiaal komt dan op meer dan één plek, dat is niet handig. 
o Mits commissie dit ook ziet zitten (2 reacties). 
o Van commissaris naar commissie is wenselijk, dus meer dan 1 (2 

reacties). 
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o Zeker, als het nu als knelpunt ervaren wordt. 
o Mits dit nodig is. 
o Nee, niet nodig. 
 

 
9.   Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering 

 
Als eerste staat Ben stil bij het feit dat een tweetal leden het lidmaatschap van het BMTN 
hebben opgezegd. Eerder vanavond is afscheid genomen van Carli. Ook Wim Hassink heeft 
eerder aangegeven afscheid van het BMTN te nemen. Ben bedankt Wim namens de leden 
voor zijn inzet en overhandigd hem een bloemetje. 
 
Bouke stelt voor om nogmaals stil te staan bij de status en het gebruik van de aanstellingspas 
voor beroepsmatig verkeersregelaar. Het bestuur zal hier in de eerstvolgende nieuwsbrief 
aandacht aan besteden. 
 
Martine vraagt aandacht voor het indien noodzakelijk aanpassen van de door het BMTN 
afgesloten verzekeringen gelet onder meer het aantal aangesloten leden. Het bestuur zal 
aandacht aan dit onderwerp besteden. 
 
Aangaande AVG wordt gevraagd hoe het zit met het implementeren van deze verordening 
binnen het BMTN. Het bestuur geeft aan hieraan de laatste hand te leggen, waarbij ook waar 
nodig aandacht zal worden besteed aan (intern) gebruik van videobeelden. 
 
Arjan Wijngaarden kort de status van zijn herstel weer. Hij is blij iedereen weer te zien en geeft 
aan dat het beter gaat. De weg naar herstel vordert langzaam. 
 
Nico Nouwens geeft aan dat het BMTN Handboek gedurende de aanstaande kerstreces 
geactualiseerd zal worden. Hij doet dit samen met Martine de Jong, die ook deel uitmaakt van 
de handboek-commissie. Hij doet een beroep op de leden om met suggesties tot aanpassing 
en/of verbetering te komen (bestuurslidalgemeen@bmtn.nl). Tevens zal hetgeen vanavond bij 
de agendapunten 6 en 8 is besproken worden meegenomen in de redactie. 
 
Aangaande een datum voor de ALV besluit de vergadering na een korte inventarisatie dat het 
de voorkeur heeft om gedurende het laatste weekend van februari 2020 weer in vergadering 
bijeen te komen, specifiek wordt de vrijdag genoemd. Er zal door de secretaris opvolging 
worden gegeven aan het bepalen en communiceren van een datum.  
 
 

10.   Sluiting 
 
De voorzitter bedankt de leden voor de positieve inbreng van vanavond en om 22:10 sluit hij 
de vergadering nadat hij de leden wel thuis heeft gewenst. 
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Actie- en besluitenlijst 
 
 

Punt Besluit Actie 

1 (2.a vaststellen 
notulen) 

Notulen vorige vergadering 19/03/2019 worden vastgesteld. Geen 

2 (2.c Lustrumviering) 
 

Lustrum commissie in te stellen bestaande uit Willem Koers, 
Roland van Joolen en Pierre de Wildt 

Secretaris verzorgt namens 
commissie uitvraag voor bepalen 
datum 2020  

3 (3.a intake 2020-1) Laatste lichting stelt zich voor via nieuwsbrief Secretaris vraagt de nieuwe 
instromers zich voor te stellen via 
nieuwsbrief 

4 (3.b.1 BMW-clubs) Ben van Gelder neemt namens BMTN zitting in de 
koepelorganisatie  

Geen 

5 (3.b.2 Motor-
ambassadeur) 

Ben van Gelder informeert bij BCNL naar de rol van 
motorambassadeur en zet dit door via nieuwsbrief 

Secretaris 

6 (4.a.1 Terugblik) IZS werkt aan de voorlopige planninglijst van inzetten 2020. 
Zodra gereed via secretariaat en communiceren naar de leden. 

Inzetsecretariaat-Secretaris 

7 (4.a.2 Vooruitblik) Aan procedure van aanmelden, uitvragen en inzetten wordt 
gewerkt, streven is wel om binnen 2 weken na aanmelding de 
deelname te bevestigen.  

Inzetsecretariaat 

8 (4.b LPMVR) Mandaat continueren, inclusief met volgerslicentie gepaard 
gaande kosten.  

René Brinkhuijsen / Nico Nouwens 

9 (4.d Weekend 2020) Willem Koers en André Bouwmeester gaan dit trekken. Willem Koers / André 
Bouwmeester 

10 (5. Bestuurlijke 
samenstelling) 

Aftredend Bestuurslid Algemeen Nico Nouwens wordt herkozen 
en wordt herbenoemd voor een periode van 3 jaar. 

Geen 

11 (6.2 O&T) Aspiranten Willem Koers en André Bouwmeester verkrijgen 
vanavond formeel het lidmaatschap 

Geen 

12 (6.2 coach/mentor) O-T zal, in overleg met de commissie Handboek, een voorstel 
tot aanpassing doen voor de rol en omschrijving van 
Coach/Mentor. Komt terug bij volgende vergadering 

O&T + Commissie Handboek 

13 (6.d vacature O&T) Leden kunnen zich aanmelden via secretariaat. Allen 

14 (7,1 Begroting 2020 
en vaststellen 
contributie leden en 
donateurschap) 

1: Begroting wordt vastgesteld 
2: Begroting aan te vullen met een post ‘volgerslicentie’ ter 
    grootte van rond de € 30,-- per licentie 
3: een post van € 2.500,-- toe te voegen aan de begroting 2020 
    ten behoeve van de organisatie van het lustrumfeest 

 

15 (7.2 ‘verkenning 
vergoedingenstructuur 
en calculatie’) 

Werkgroep ‘verkenning vergoedingenstructuur en calculatie’ 
wordt samengesteld uit Henk Waanders, Nico Pickhard, Pierre 
de Wildt en Jaco Scheer. Voortgang tijdens volgende 
vergadering. 

Henk Waanders, Pierre de Wildt, 
Nico Pickhard en Jaco Scheer 

16 (9.1 Rondvraag) Verduidelijking gewenst rond status en het gebruik van de 
aanstellingspas voor beroepsmatig verkeersregelaar. Het 
bestuur zal hier in de eerstvolgende nieuwsbrief aandacht aan 
besteden. 

Bestuur 

17 (9.2 Rondvraag) Onderzoeken mogelijk noodzakelijk aanpassen van de door het 
BMTN afgesloten verzekeringen gelet onder meer het aantal 
aangesloten leden 

Bestuur 

18 (9.3 Rondvraag)  BMTN Handboek gedurende de aanstaande winter 
geactualiseerd en aangepast worden. Leden worden verzocht 
input te leveren. 

Allen 

19 (9.4 Volgende 
vergadering) 

Uitvraag voor februari 2020 Secretaris 

 



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 €12.300,00
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 €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 €32.700,00

Resultaat €1.900,00 €3.946,55 -€1.255,00

Realisatie 2019Begroting 2019

Financiën: begroting en realisatie 2019, prognose 2020

Begroting 2020



Bezittingen Schulden Bezittingen Schulden
Eigen vermogen 23.978,74 23.357,70

Bank 713,73 1.852,28
Spaarrekening 22.743,22 36.747,52

Debiteuren 0,00 600,18
Crediteuren 257,26

Borgsommen jassen 2.350,00 2.450,00
VKR jassen 4.096,67 4.438,00

BTW af te dragen 41,94 262,57

Voorzieningen 13.621,16
Overlopende activa 925,68

27.553,62 27.553,62 43.637,98 43.637,98
Winst 3.946,55

Balans 2019

Beginbalans 1-1-2019 Balans per 5-11-2019


