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Uitnodiging Algemene Najaarsvergadering (ANV) van donderdag 3 december 2020 

 
 

 
 
Beste BMTN-er, 
 
Het bestuur nodigt je graag uit tot het bijwonen van de Algemene Najaarsvergadering (ANV) 2020 die 
op donderdagavond 3 december a.s. wordt gehouden. Ten gevolge van de maatregelen zoals die 
momenteel gelden rond het bestrijden van de coronapandemie, zal de ANV via een videoverbinding 
(Webex) worden gehouden. Bijgaand een opsomming van tips & tricks voor het deelnemen aan een 
videovergadering. 
 
Aan de hand van de agenda voor de ANV zal een aantal punten op zodanige wijze de revue passeren 
dat een mooie inhoudelijke discussie kan ontstaan. De agenda met bijlagen tref je bijgaand aan.  
 
Ben je niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn? Jouw stem hoeft niet persé verloren te gaan. Het 
is altijd mogelijk om een collega BMTN-er een volmacht te geven (niet meer dan twee per volmacht-
nemer).  
 
Spreek in dat geval duidelijk af hoe je als volmachtgever wilt dat de gemachtigde stemt, geef dus een 
steminstructie af. Hoe werkt dat? 

1. Stuur een e-mail aan een ander stemgerechtigd lid met de tekst zoals opgenomen in het 
bijgaande strookje en een steminstructie. Je kan ook het bijgaande strookje invullen en (na 
ondertekening) afgeven aan de gemachtigde.  

2. Stuur de volmacht voorafgaand aan de vergadering toe aan secretaris@bmtn.nl. 
 
Het programma voor donderdag 3 december 2020: 

  
Locatie   : een rustige omgeving thuis of op het werk 😀 

 Link   : klik hier 
digitale lobby open : 19.15 uur 
start vergadering : 19.30 uur 
einde  : naar verwachting rond 21.15 uur 
 
Tot 3 december a.s.!  
 
 
Ben van Gelder 

  
 

Secretaris 
BMW Motorbegeleidingsteam Nederland 
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Naam: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 
 
Machtigt hierbij  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 
 
om hem/haar te vertegenwoordigen op de ANV van BMW Motorbegeleidingsteam Nederland, via een 
videoverbinding te houden op 3 december 2020 en voor hem/haar de stem uit te brengen. 
 
Handtekening volmachtgever: 
 
 
 
 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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Agenda 

 
Algemene Najaarsvergadering (ANV) van donderdag 3 december 2020,  

 
KLIK HIER VOOR DEELNAME 

 
digitale lobby open om 19.15 uur, 

start 19.30 uur, einde ca. 21.15 uur 
 
 
 
 

1.  Opening vergadering en vaststellen aantal stemmen 
 
 

2.   Notulen vergadering 28 februari 2020 (zie bijgaand, zie ook de website) 
2.a: vaststellen van de notulen 
2.b: zaken n.a.v. de notulen 

 
 

3.  Mededelingen en wetenswaardigheden 
 
 

4.   Terugblik 2020 en vooruitblik 2021 
4.a:  2020; een jaar om (n)ooit te vergeten 
4.b: voortgang Landelijk Platform Motor-Verkeersregelaars (LP-MVR) en  

Werkgroep Veilige Wedstrijden Openbare Weg (VWOW) 
4.c: vooruitblik 2021: inzetten 
4.d: vooruitblik 2021: begroting (zie bijgaand) 
4.e: vooruitblik 2021: O-T 
4.f: met elkaar in gesprek over 2021 en verder (20 minuten) 
4.g: BMTN weekend 2021 
 

 
5.   Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering 

  
 

6.   Sluiting  
 

https://vvebeheerbv.my.webex.com/vvebeheerbv.my-du/j.php?MTID=ma32163eb350354303fb216ccdffea4cf
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Notulen 

Algemene Ledenvergadering in De Bilt. 
 
 

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.  

 
De secretaris Ben van Gelder geeft vervolgens aan hoeveel stemmen er vanavond 
aanwezig zijn: 

 
Aanwezige leden (stemgerechtigden)   :  16 + 1 machtiging = 17 
(Nico Nouwens, Ben van Gelder, René Brinkhuijsen, Henk Waanders, Gert Jan Post, Henk 
Heerschop, Pierre de Wildt, Gerard Donker, Willem Heerschop, Eric Pluim, Nico Pickhard, 
Willem Koers, Jan Siesling, Roland van Joolen, Bouke den Ouden, vanaf 19:00 Leo Loth  

 
Aanwezige aspirant-leden    : 6 
(Gerard Streng, Remco Meinema, Rufen Liket, Ramon de Vries, Mario van Hattum, Frans 
Witteman) 

 
Afwezige leden die volmacht hebben afgegeven :  1 
(Andre Bouwmeester) 

 
Afwezige leden met bericht van verhindering  : 8 
(Martine de Jong, Alfred Swint, Jos Meijer, Hans Deijkers, Andre Bouwmeester, Leo 
Bergenhenegouwen, Peter Blerck, Jacco Scheer) 
 

  
2.   Mededelingen van het bestuur 

 
2.a Pilot “notificatiekanaal” Telegram 

Het bestuur introduceert als pilot tot aan de volgende ALV een algemeen BMTN-
notificatiekanaal in Telegram. Een beheerder zal in dat kanaal, bijvoorbeeld namens 
het bestuur en/of een commissie, korte mededelingen van algemene aard doen. Te 
denken valt aan het vragen van aandacht voor e-mail aangaande een wijziging van 
enige planning, aankondigingen van spoedeisende uitvragen, aankondiging van een 
nieuwsbrief, etc. Het ‘roeptoeterkanaal’ is bestemd één weg-communicatie, het is 
voor de leden niet mogelijk om te reageren om discussie te voorkomen maar wel om 
eenieder als reminder te fungeren. Indien dit communicatiemiddel bevalt, kan het 
gecontinueerd worden. Evaluatie bij volgende ALV. 

  
2.b Stand van zaken LP-MVR en VWOW 

Zoals bekend zijn, voortvloeiend uit de reductie van politie-inzet tijdens het 
begeleiden van onder meer wielerwedstrijden, de bij LP-MVR aangesloten 
organisaties vertegenwoordigd in VWOW.  
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Op 14 februari jl. is in opdracht van het Ministerie van I&W naar aanleiding van 
Kamervragen een concept plan van aanpak opgesteld aan de hand waarvan het 
onderzoeksbureau Mobycon opdracht heeft gekregen om de verkeersveiligheid rond 
wielerwedstrijden op de openbare weg te onderzoeken, gevolgd door het in kaart 
brengen van oplossingsrichtingen, waaronder de inzet van MVR.  

 
Na beraad onder de bij LP-MVR aangesloten partijen is haar zienswijze via VWOW 
aan I&W verzonden. Onderdeel van de zienswijze is dat Mobycon alle stakeholders, 
waaronder LP-MVR, zal interviewen.  

 
Naar verwachting zullen de interviews in de maand maart 2020 worden gehouden, 
de rapportage zal in mei 2020 -eveneens naar verwachting- zijn afgerond. 
René en Nico coördineren dit vanuit BMTN. 

 
Ook is er vanuit VWOW een subwerkgroep opgezet waarbij door KNMV, Politie en 
LP-MVR (René) een eerste inventarisatie wordt gedaan van benodigde 
competenties en vereisten die kunnen gaan gelden voor de MVR. 

  
De voortgang rond dit onderwerp zal terugkeren via de reguliere kanalen en 
standaard op de agenda van de ALV’s worden gezet. 

 
2.c Inzetten 2020 

Jan Siesling geeft aan dat het inzetsecretariaat er naar streeft om (behoudens 
wijzigingen die corona-gerelateerd zijn) uiterlijk week 10 de voorlopig definitieve 
jaarplanning op de website van het BMTN beschikbaar zal stellen waarbij ook de 
BMTN-agenda geheel zal zijn bijgewerkt. Hij geeft aan dat het afronden van het 
overzicht veel tijd in beslag heeft genomen, onder meer door het steeds bij 
organisaties moeten navragen of eerdere evenementen doorgang zullen vinden en 
of het BMTN om ondersteuning zal worden gevraagd. Voorts zal aansluitend gestart 
worden met het doen van gerichte uitvragen.  

 
Gebleken is dat de valkuil van het nog niet publiceren omdat nog niet alle gegevens 
bekend zijn aan het begin van het jaar, aanwezig blijft. Toch is het wenselijk om 
inzetten zo spoedig mogelijk -desnoods “in potlood” - in de agenda te zetten. Op 
deze manier is het de verwachting dat leden beter in staat zullen zijn om de inzetten 
te combineren met hun privé-agenda en minder overvallen zullen worden met 
aanvragen die later in het jaar doorkomen.  

 
Het is de intentie om de inzetagenda voor 2021 in januari 2021 als voorlopige lijst 
beschikbaar te hebben. Dat mogelijk sommige evenementen vanuit de organisatie 
van het evenement alsnog geen doorgang zullen vinden of anders van opzet worden 
met gevolgen voor de inzet van het BMTN, zal dan steeds zo tijdig mogelijk worden 
gecommuniceerd. Het eerder aangekondigde “roeptoeter” notificatiekanaal in 
Telegram zal hierbij eveneens kunnen worden ingezet.  

 
Voor een aantal inzetten kunnen aspiranten over het algemeen niet worden ingezet 
zonder akkoord van O&T en de voorafgaande afstemming met de 
politiecommandant van het betreffende evenement. Voor inzet van een aspirant 
worden door het BMTN geen kosten in rekening gebracht aan de organisatie. Wel 
gaan we onderzoeken of voor de boventallige inzet van aspiranten ten behoeve van 
routecontroles een bepaalde mate van tegemoetkoming kan plaatsvinden. De 
uitwerking hiervan wordt meegenomen in de werkgroep tarieven en daar wordt nog 



BMTN 
 

ALV 200228  
200228 ALV_not_def_con.doc 

 
 

 
 

 

 Opgericht 7 november 1998  
Pagina  3 van 13 

 
 

op teruggekomen. Uiteraard is het wenselijk om aspiranten zo veel mogelijk in te 
zetten. 
 
Ook voor evenementen van Herman Hollander zullen, aangaande de inzet van 
aspiranten, de mogelijkheden per inzet worden bekeken. 

 
Op 13 september 2020 zal er in Almere een WK-multisport worden gehouden. Het 
BMTN is gevraagd voor het vervoeren van onder meer juryleden en voorrijden, maar 
kan ook worden ingezet voor meer “huishoudelijke taken” zoals het bevoorraden van 
posten.  

 
De uitvraag lijkt te gaan om ruim 50 motards, het gaat hierbij in ieder geval niet om 
VTB-gerelateerde taken. De organisatie zal, zo is ook bij eerdere contacten 
gebleken, naar verwachting laat zijn met het definitief vastleggen van het benodigd 
aantal motards. 

 
Vraag aan de ALV: willen we dit als BMTN? 
Navolgende afwegingen passeren de revue: 
1. het aantal gevraagde motards overstijgt ons ledenaantal, 
2. de uitvraag vs de zekerheid van inzet is onzeker, 
3. de inzet valt deels buiten de dynamische doelstelling van het BMTN en 
4. er zijn rond gevraagde periode meerdere inzetten. 

 
Na raadpleging van de leden zal richting de organisatie aangegeven worden dat het 
BMTN niet zal ingaan op de uitvraag. 

 
2.d VTB-training(-en) 

Oorspronkelijk stond voor 28 maart 2020 als conceptdatum gepland voor een VTB-
training. Deze datum komt te vervallen gelet het feit dat de Eenheid Den Haag voor 
betreffende datum geen instructeurs beschikbaar kan stellen. Er is overleg gaande 
teneinde tot een nieuwe datum te komen. Overigens dient zich ook een mogelijkheid 
aan om in en rond Utrecht een soortgelijke VTB-training te houden. Meer daarover 
bij punt 10. Het lijkt er in ieder geval op dat we dit jaar voor 2 VTB-trainingen kunnen 
gaan. Data zijn nog niet bekend, maar zullen zo spoedig mogelijk gecommuniceerd 
worden. 

 
Mogelijk dat 28 maart 2020 u als datum aangewend wordt waarop de KNWU-
volgerscursus en-groupe gevolgd kan worden. Verderop in deze agenda meer 
hierover. 

 
 

3.   Notulen vergadering 15 november 2019 (reeds toegezonden) 
 
3.a: vaststellen van de notulen 

 De notulen worden bladzijde voor bladzijde behandeld waarbij navolgende zaken 
aan de orde komen. Al snel blijkt dat er verschillende versies vanavond bij de leden 
diverse versies voorliggen. 
 
De secretaris verontschuldigt zich voor de afgelopen week verzonden onjuiste versie 
van de notulen. De in december 2020 aan de leden toegestuurde versie van de 
notulen is de juiste. Helaas is met het verzenden van de uitnodiging, agenda en 
financiële overzichten van deze vergadering een verkeerde versie van de notulen 
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toegezonden. Dit leidt nu tot verwarring aangezien niet iedereen de juiste versie van 
de notulen voor zich heeft. 
 
De voorzitter stelt voor om in de geest van hetgeen besproken vanavond in ieder 
geval in te stemmen met de besluiten van de afgelopen vergadering van 15 
november 2019, daar ter vergadering blijkt dat over de feitelijke besluiten geen 
vragen worden gesteld. De vergadering stemt hiermee unaniem in, mede daar ook 
het vervolg op de diverse actiepunten vanavond de revue zullen passeren. 

 
3.b: zaken n.a.v. de notulen 

In geval van inhoudelijke opmerkingen, wordt de inhoudelijke behandeling van de 
notulen verplaatst naar de volgende ALV. Deze zullen dan tijdens de volgende ALV 
worden behandeld. Met de notulen van hedenavond zullen nogmaals de juiste 
notulen (met genummerde pagina’s) worden meegestuurd. 
 
De actiepunten worden punt voor punt doorgenomen.  
Voor worden in ieder geval de volgende opmerkingen gemaakt 

o Wenselijk om volgende notulen te voorzien van nummering 
o Pagina 7: Willem reflecteert op de rol van coach in relatie tot het 

lidmaatschap van O&T. Dit punt komt later terug in de vergadering 
 
 

4.  Jaarrekening 2019 (zie bijgaand) 
 

4.a: (mondeling) verslag bestuur 
Penningmeester licht de verantwoording van het afgelopen boekjaar toe en krijgt 
complimenten over het gerealiseerde resultaat. 

 
4.b: (mondeling) verslag kascontrole-commissie  

Eric licht bij afwezigheid van Jos Verheijen de bevindingen van de 
kascontrolecommissie toe en spreekt de complimenten uit aan het adres van de 
penningmeester over het feit dat het jaar is afgesloten zonder enige openstaande 
vorderingen. 
 
De commissie heeft verder geen onregelmatigheden geconstateerd en adviseert de 
ALV om de jaarrekening vast te stellen en om decharge te verlenen. 

 
4.c: Presentatie jaarrekening 2019 door de Penningmeester 

De voorzitter benadrukt dat de in het verleden ontstane vordering op een van onze 
grotere opdrachtgevers medio dit jaar zal zijn ingelopen. Daarmee zal vervolgens 
voor betreffende opdrachtgever het reguliere tarief gaan gelden. 

 
4.d: Besluit tot vaststellen jaarrekening 2019 en verlenen decharge 

De vergadering besluit unaniem tot vaststellen jaarrekening 2019 en het verlenen 
van decharge aan het bestuur. 

 
4.e: (her-)benoemen kascontrole-commissie jaarrekening 2020 

Jos Verheijen is aftredend, Eric Pluijm is beschikbaar voor een volgende termijn. 
Roland van Joolen zal vanuit de rol als reserve-kandidaat toetreden tot de 
kascontrole-commissie 2020. Bouke den Ouden stelt zich beschikbaar als nieuwe 
reservekandidaat en zal ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2021 
doorstromen naar kascontrole-commissie. 
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5.   (her)Benoemen Voorzitter 
 

Conform het rooster van aftreden zal René Brinkhuijsen aftreden, hij is herkiesbaar voor een 
nieuwe termijn. Ben brengt het onderwerp ter sprake en ter stemming in de vergadering. 
 
Unaniem wordt besloten tot voortzetting van het voorzitterschap door René Brinkhuijsen, 
geen onthoudingen en geen tegenstemen. René bedankt de vergadering voor het gestelde 
vertrouwen. 

   
 

6. Website BMTN   
 
6.a Website BMTN 

Het ligt in de bedoeling om de WordPress website van het BMTN grondig aan te 
pakken, zowel qua ontwerp als qua inhoud. Het streven is om een werkgroep te 
installeren die in samenspraak met een afvaardiging van het bestuur uitvoering 
hieraan gaat geven. Het uiteindelijke doel is om een toekomstbestendige website te 
maken, die middels sjablonen ‘eenvoudig’ uit te breiden of aan te passen is. 

 
Navolgende zaken komen ter vergadering aan de orde: 

o Ervaring met WordPress is wenselijk 
o Er is reeds een bestaande opzet, je begint dus niet vanuit “scratch” 
o Gaat met name om tijd en zin om de verdieping en verbeterslag te 

bewerkstelligen 
o Frans Witteman heeft een soortgelijk traject aan de hand gehad vanuit zijn 

bedrijf. Heeft daarbij gekozen voor specialistische ondersteuning. De 
vereniging is vooralsnog echter op zoek naar interne aanpak 

o Willem Koers en Remco Meinema stellen zich beschikbaar. Mochten er 
meer leden zijn die hierin willen ondersteunen dan is dat zeker mogelijk. 

 
 De vergadering stemt in met dit voorstel en wenst de leden van de werkgroep 

succes en plezier bij het uitwerken van het bijbehorende plan.  
 
 Als leden van de werkgroep worden benoemd: 

o Remco Meinema (weliswaar hebben aspiranten geen stemrecht noch 
kunnen zij besturende of officiële functies vervullen maar ondersteunende 
taken kunnen ook uitgevoerd worden door aspiranten) 

o Willem Koers 
o René Brinkhuijsen (namens het bestuur) 

 
René zal de leden van de werkgroep uitnodigen voor een eerste overleg. 

 
 
6.b Aanstellen beheerder website, de beheerder heeft kennis van WordPress sites.  

De beheerder(-s) spelen een centrale rol in het aanvullen van content middels 
sjablonen. 

 
 René stelt voor om dit punt aan te houden tot het moment waarop de werkgroep 

haar bevindingen en plannen gereed heeft en stelt voor dat het bestuur uit de leden 
van de werkgroep een beheerder zal kiezen. 

 Dit wordt als logisch ervaren door de vergadering en conform besloten. 
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7. Verzekeringen 
 

7.a Huidig pakket verzekeringen 
Mede naar aanleiding van eerder gestelde vragen is het verzekeringspakket van het 
BMTN nader bekeken. Binnen de in het verleden gestelde criteria voldoet het pakket 
zoals dat momenteel loopt. Op de aan te passen website zullen overigens zo 
spoedig mogelijk de actuele verzekeringsbescheiden voor de leden ter inzage 
beschikbaar zijn.  
 
Beperkende voorwaarden met betrekking tot het maximaal aantal verzekerde leden 
(in de huidige polis gesteld op maximaal 40) en het aantal tijdens een inzet te rijden 
kilometers, zijn momenteel niet in werking getreden. Deze voorwaarden worden door 
het bestuur regelmatig getoetst aan de realiteit van het BMTN. 
 
Navolgende zaken komen ter vergadering aan de orde: 

o In geval van onoverkomelijke bezwaren vanuit de verzekeraar om een 
verklaring af te geven kan in het uiterste geval geschakeld worden met de 
voorzitter die een ultieme poging zal wagen om deze verklaring alsnog te 
laten verstrekken. Mocht dit niet lukken, dan zal er geen andere keuze zijn 
dan over te stappen naar een verzekeraar die deze verklaring wel afgeeft. 

o Ook de aspiranten vallen onder de dekking van de door het BMTN 
afgesloten verzekeringen. Aangaande de andere binnen het BMTN gelende 
vereisten (verzekeringsverklaringen) dienen ook zij te voldoen. 

o Bij beëindiging van het lidmaatschap van het BMTN of bij deelname aan een 
evenement via een andere organisatie dan het BMTN bestaat geen dekking 
van de door het BMTN aangesloten verzekeringen. 

o Aangaande casco-dekking is in eerste instantie altijd de eigen verzekering 
aan zet. 

o De verzekeringsverklaring is vooral bedoeld om te voorkomen dat in geval 
van een schade de eigen verzekeraar van een lid zou stellen, door deel te 
nemen aan een inzet, eventuele schade niet gedekt is. 

 
7.b Het al dan niet uitbreiden van dekking.  

Het voorstel is om een werkgroep te installeren die de bestaande polissen vergelijkt 
met eventuele uitbreiding van dekking. Ter vergadering wordt onder meer gesproken 
over de wenselijkheid tot uitbreiding. Eventuele besluiten kunnen dan in de volgende 
vergadering worden genomen, ook kan aan de werkgroep samen met het bestuur 
een mandaat worden verstrekt. Overigens zal aanvullende dekking mogelijk 
gevolgen hebben voor de te betalen premies, waarmee het verstandig lijkt om dit 
onderwerp in de volgende vergadering ter besluitvorming voor te leggen. 

 
Navolgende zaken komen ter vergadering aan de orde: 

o Wel of niet de verplaatsing van huis naar het evenement te verzekeren? 
o Wanneer start een inzet en daarmee de dekking van de polissen zoals die 

door het BMTN zijn afgesloten? 
o Transparantie is het doel en zal ook opgenomen worden in het handboek 

 
 Uiteindelijk besluit de vergadering unaniem het navolgende: 
 Jacco Scheer en Mario van Hattum gaan samen met René aan de slag om dit uit te 

werken. Uiteindelijk zal dit terugkomen in de ledenvergadering en -na besluitvorming 
door de vergadering- in het handboek.  

 
-/- Pauze -/- 
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8.   E-Instructie en Volgerslicentie  
 
8.a  E-instructie 2020 

Het is van belang dat alle leden, in aanvulling op de beroepsmatige aanstelling, 
jaarlijks de e-instructie via de website van SVNL tot e-vkr volgen.  

o Er is geïnventariseerd welke leden en aspiranten reeds in het bezit zijn van 
een geldig instructieverklaring e-vkr en welke leden en aspiranten geen 
geldige verklaring bezitten. 

o Momenteel geldige certificaten dienen door de individuele leden en 
aspiranten per e-mail voor 1 april aan het inzetsecretariaat te worden 
opgestuurd.  

o Alle leden en aspiranten krijgen gelegenheid om tegen het verlopen van het 
certificaat, via het BMTN en Gemeente Barneveld een nieuwe code te 
verkrijgen.  

o Leden en aspiranten dienen ook zelf de einddatum van het certificaat in de 
gaten te houden teneinde tijdig actie te ondernemen. 

o Leden en aspiranten die nog niet in het bezit van een geldig certificaat zijn, 
krijgen in week 10 een uitnodiging tot het volgen van de e-instructie, met 
bijhorende code. In betreffende uitnodiging zal een uiterste datum voor het 
met succes volbrengen van de e-instructie zijn opgenomen 

 
Navolgende zaken komen ter vergadering aan de orde: 

o De aanstellingspas tot beroepsmatig verkeersregelaar met in het kader van 
het beroep verkeersregelende taken toont aan dat je gekwalificeerd bent en 
de meerdaagse praktijkinstructie geëxamineerd door politie met goed 
resultaat hebt doorlopen en biedt daarmee een goede basis voor het 
beleggen van kennis. 

o Heeft aanvullende waarde bovenop de regulier te doorlopen PowerPoint die 
de e-VKR doorloopt in de e-instructie. 

o Vanwege het VTB-karakter traint het BMTN op hoog niveau op het gebied 
van motorbegeleiding, daar past een kwaliteitsborging bij, die bereiken we 
onder andere door de beroepsmatige aanstelling. 

o De door Jan Siesling (Inzetsecretariaat) verstrekte code mag NIET gedeeld 
worden met anderen. Deze is enkel en alleen beschikbaar gesteld ten 
behoeve van het BMTN-lid. 

o Meerdere landelijke en gemeentelijke overheidsinstanties accepteren enkel 
een beroepsmatige aanstelling bij de begeleiding van evenementen op de 
openbare weg. 

o Voor 26/03/20 dient de instructie afgelegd te worden. 
 
De vergadering besluit unaniem om per 2020 en verder tot het verplicht stellen van 
e-instructie. 

 
8.b  Behalen volgerslicentie KNWU en de financiering 

Zoals in de vorige vergadering besproken wordt -landelijk- nog overleg gevoerd over 
het verplicht stellen en de uiteindelijke kosten van het behalen van de 
volgerslicentie, maar is voor het fungeren als MVR tijdens wielerwedstrijden het 
behalen van de volgerslicentie noodzakelijk. 
 
Het is echter meer dan wenselijk om deze licentie te behalen. 
 
Doel: duidelijkheid, kwalificatie en voldoen aan KNWU-vereisten tot het afleggen van 
de volgerslicentie (kennis en vaardigheid rond hoe om te gaan met een 



BMTN 
 

ALV 200228  
200228 ALV_not_def_con.doc 

 
 

 
 

 

 Opgericht 7 november 1998  
Pagina  8 van 13 

 
 

wielerpeloton). Daarnaast is het steeds meer de tendens dat politie en organisatoren 
vragen om deze licentie. Tenslotte wordt het bezitten van de licentie waarschijnlijk in 
de nabije toekomst als voorwaarde gesteld om als MVR te worden ingezet. 
 
De vergadering wordt gevraagd om in te stemmen met het navolgende: 

o Het voor de leden van het BMTN voor 2020 verplichten van het behalen en 
actueel houden van de volgerslicentie KNWU. 

o De leden die reeds in het bezit zijn van betreffende licentie, sturen onverwijld 
een ingescande kopie hiervan aan de secretaris (secretaris@bmtn.nl). 

o Het BMTN zal de diverse mogelijke opleidingsdata in kaart brengen en 
voorleggen aan de leden, waarbij tevens gestreefd wordt naar een 
specifieke op het BMTN- toegespitste opleidingssessie. 

 
Navolgende zaken komen ter vergadering aan de orde: 

o Is de licentie ook van toepassing op andere inzetten dan wielerkoersen? Het 
antwoord daarop is nu niet eenduidig. De stroming vanuit het VWOW lijkt 
echter te zijn dat voor het gros van de inzetten dit een vereiste dient te zijn 
dan wel te worden. 

o Het gaat om het deelnemen aan een instructie, zonder examen. 
o Na het doorlopen van de instructie kan de licentie worden aangevraagd. 
o Vanuit professionaliteit en kwaliteit zouden we deze licentie eigenlijk moeten 

willen. Verplicht is deze echter -nu- nog niet. 
o Financiering vanuit het BMTN en insteken op volgen als groep waarbij 

geopperd wordt om op 28 maart a.s. een cursus te houden, daar die datum 
oorspronkelijk al was gereserveerd voor een VTB-training. 

 
De vergadering besluit unaniem  

1. Om over te gaan tot het verplicht stellen van het behalen van de 
volgerslicentie KNWU.  

2. Het bestuur zal in overleg treden met KNWU teneinde een BMTN-instructie 
te kunnen plannen.  

3. Leden die geen deel kunnen nemen aan betreffende instructie, kunnen 
terecht tijdens een door het KNWU gefaciliteerde instructie ‘in den lande’. 

4. De financiering van het verkrijgen van de volgerslicentie zal via het BMTN 
verlopen. 

5. Gestreefd wordt naar een via het BMTN in te dienen collectieve aanvraag 
van de licenties. Dit zal nog nader worden uitgewerkt. 

 
 

9.   Portofoons 
 

Gewerkt wordt aan een voorstel tot langdurige huur van portofoons via KBcom, de huidige 
leverancier van BMTN, nu communicatie steeds meer een vereiste is bij het kunnen 
uitvoeren van met name de dynamische taken.  
 
Enkele aandachtspunten: 

a) De doelstelling is om tijdens het seizoen de beschikking te hebben over portofoons 
“op de man”.  

b) Portofoons met accessoires worden dan via BMTN beschikbaar gesteld, enkele 
losse accessoires die vanuit hygiënisch oogpunt persoonlijk zijn (waaronder 
bijvoorbeeld oortjes) kunnen desgewenst door de leden worden aangekocht danwel 
via de materiaalcommissie worden besteld, verrekening vindt dan eenmalig plaats 
middels inhouding op de inzetvergoeding. 
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c) Buiten het seizoen staan de portofoons op afroep “uit”, ter besparing van 
abonnementskosten.   

d) Indien een groter aantal portofoons benodigd is voor een inzet, kan eenvoudig 
worden opgeschaald via KBcom, dit geldt ook voor het incidenteel benodigd zijn van 
extra batterijen e.d. 

e) Onderhoud, aanpassingen software en firmware, beheer en vervanging bij 
schade/defecten worden belegd bij verhuurder KBcom. 

f) De aan de leden ter beschikking te stellen portofoons met toebehoren worden onder 
de borgstelling gebracht. 

g) Portofoons zijn ten behoeve van alle inzetten en trainingen beschikbaar, in de 
huidige situatie dient steeds over te worden gegaan tot huur. 
 

De vergadering wordt gevraagd om te besluiten tot het verstrekken van een mandaat aan 
het bestuur voor nadere uitwerking en implementatie van portofoons. Schatting van de te 
maken kosten bedraagt ca. € 2.500,-- op jaarbasis, (deels) terug te halen via de aan de 
opdrachtgevers in rekening te brengen kosten. 
 
Als rekenmodel zou gelden dat de kosten van permanente inhuur worden omgeslagen over 
de in te zetten MVR door het jaar heen, waarmee onder meer de portofoons ook 
beschikbaar zijn tijdens trainingen (hetgeen separate inhuur voorkomt). Het model moet 
uiteindelijk leiden tot een vaste opslag voor het beschikbaar hebben van portofoons tijdens 
enige inzet, als onderdeel van een “full-service dienstverlening”. Met bijvoorbeeld een opslag 
van € 6,-- en gebaseerd op het gemiddelde aantal inzetten van 2018 en 2019 zou een 
dergelijke methodiek neerkomen om een bedrag van ca. € 1.000,-- dat jaarlijks ten laste van 
de exploitatie c.q. het eigen vermogen zou komen. 
 
Andere aandachtspunten zijn onder meer: 

o het beschikbaar hebben van enkele extra portofoons ten behoeve van Politie of 
organisatie (te ‘verhuren’), 

o De meeste opdrachtgevers die ons inhuren mèt porto zijn reeds bekend met de 
opslag die we hiervoor dienen te hanteren. In voorkomende gevallen kan dit zelfs 
goedkoper uitvallen dan nu via incidentele inhuur van materiaal. Dit versterkt onze 
concurrentiepositie. 

o Het opnemen van de portofoons als onderdeel van de persoonlijke 
standaarduitrusting van het BMTN, waarmee de portofoons ook vallen onder de 
borgstelling in verband met schade door onzorgvuldig gebruik, etc.  

o Het samenstellen van een gepaste gebruiksovereenkomst. 
o Valt de porto te verzekeren? 
o Volgens Pierre valt schade aan de portofoons mogelijk onder de dekking van de 

individuele opzittende-verzekering.  
 
Navolgende zaken komen ter vergadering aan de orde: 
o accessoires (zoals persoonlijk “oortje”) komen uit hygiëne-overwegingen voor 

rekening man waarbij de aanschaf via het BMTN met de inzetvergoeding van de 
leden verrekend zal worden. 

o Inhuur van extra capaciteit (zoals aantallen, accessoires, etc., etc.) kan via de 
leverancier plaatsvinden. 

o Ervaringen binnen het BMTN met het aangeboden systeem zijn positief. 
o Meerdere kanalen zijn wenselijk. 
o Gedacht wordt aan een borg en het vastleggen van een inleververplichting bij 

bijvoorbeeld einde lidmaatschap of tijdelijke niet-inzetbaarheid. 
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De vergadering besluit unaniem om over te gaan tot het aangaan van een overeenkomst 
voor 2 jaar tot huur-portofoons. Het bestuur verkrijgt mandaat tot 

1. het binnen hetgeen vanavond besproken te handelen naar bevind van zaken met 
betrekking tot de inhuur van de portofoons met toebehoren, het samenstellen van 
een basispakket, van optiepakketten en maatwerkpakketten,  

2. het voorzien in portofoons ten behoeve van aspiranten, 
3. het opstellen van een gebruiksovereenkomst en indien gewenst vaststellen van een 

extra borg, 
4. het verwerken van de kosten in de jaarrekening 
5. en het via de inzetvergoeding verrekenen van de persoonlijke aanschaf van oortjes 

met de leden en aspiranten. 
 
 

10.   Handboek BMTN 
 

10.a “BMTN in zijn kracht” 
 

Ter vergadering wordt vanuit de commissie Wet- en regelgeving door Nico een 
toelichting gegeven aan de hand van een presentatie en een toelichting op een flip-
over aangaande de ambitie voor de komende drie jaren. Het Plan van Aanpak (PvA) 
“BMTN in zijn Kracht” is bedoeld als opmaat naar een Handboek BMTN dat een 
goede weergave is van de regels en afspraken, gedragen door alle leden van de 
vereniging 

 
Doel is door ontwikkeling beter te worden dan we nu reeds zijn, waarbij we zowel 
opdrachtgevers als aspirant-leden een aantrekkelijke club zijn waar de leden vanuit 
hun intrinsieke motivatie graag deelnemen aan de inzetten, trainingen en activiteiten. 
Waar organisaties en (overheids)instanties ons zien als waardevolle en betrouwbare 
partner met voldoende kennis en ervaringsopbouw.  

 
Daarbij passeren de volgende punten (zoals ook in de zaal op slide getoond): 

 
 

q “Kwaliteit van werken” 
Ø Geschikt en beschikbaar 

Ø De instroom van leden, het behoud van leden en blijven ontwikkelen. 
q  “ Kwaliteitsbewustzijn vanuit de verbinding” 

Ø Op basis van vertrouwen goede afstemming en communicatie van werkzaamheden  
Ø waarbij de mens en veilig handelen centraal staan.  

q  “MVR in Beeld”  
Ø Aansluiting blijven houden als semiprofessionele vrijwilligers ………. 

Ø Om innoverend te zijn binnen het werkveld in relatie tot onze mogelijkheden 
 
 
Dubbelrol binnen O&T. 
De vraag die door W. Heerschop eerder is gesteld wordt hier behandeld.  

 
Binnen O&T wordt nu een dubbelrol vervult door de coach die tevens aan het einde 
van het aspirantschap een adviesrol richting het bestuur vervult over toetreding van 
de aspirant binnen de vereniging. 

 
Nico N verwoordt het vraagstuk en stelt de vraag of dit een wenselijke situatie 
betreft. De risico’s worden ter vergadering uitgesproken en becommentarieerd.  
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Vanuit O-T (Gert-Jan) wordt aangehaald dat het uiteindelijke advies aangaande 
doorstroming wordt gebaseerd op de evaluaties opgemaakt door de mentoren. O-T 
geeft aan integer te handelen en te waken voor enige vooringenomenheid.  
 
W. Heerschop plaatst bij het gestelde een vraagteken en stelt dat te allen tijde dient 
te worden gekozen voor een inrichting van rollen die enige vorm van 
vooringenomenheid of belangenverstrengeling wegneemt.  
 
De aanwezige aspiranten wordt naar hun mening gevraagd. Zij erkennen de situatie 
maar zien geen reden voor een aanpassing van de huidige werkwijze. De voorzitter 
stelt voor dat met de huidige lichting aspiranten wordt bezien hoe de rollen zich 
verhouden, gevolgd door een evaluatie teneinde tot een definitief besluit te komen. 
De aspiranten geven aan in te stemmen met de voorgestelde werkwijze.  

 
De vergadering stemt vervolgens unaniem in met de ingezette lijn en de 
voorgenomen evaluatie die als zodanig onderdeel zal zijn van een volgende 
vergadering. 

 
10.b Highlights 

 
Op verzoek van Nico geeft René enkele highlights van de afgelopen periode aan die 
alleen maar door een evenwichtige combinatie van lobbywerk, kwaliteit van 
dienstverlening en gemotiveerde leden tot stand konden komen: 

 
o Afgelopen donderdag is -na een lange lobby en met als referentie de politie-

eenheid Den Haag - bekend geworden dat Politie Eenheid Midden-Nederland | 
Stad-Utrecht in week 11 met het BMTN in gesprek zal gaan over de 
mogelijkheden tot het dynamisch begeleiden van evenementen in de stad 
Utrecht. Tevens is het houden van een VTB-training in en rond de stad Utrecht 
een reële mogelijkheid die zal worden besproken. 

o Politie Eenheid Den Haag is voorstander van het wederom houden van een 
VTB-training in de stad Den Haag. Nadere uitwerking wordt op korte termijn 
verwacht. 

o Onder meer de gemeenten Katwijk en Hillegom hebben bij verschillende 
aanvragen van organisaties aangegeven dat, indien sprake is van dynamische 
begeleiding, het BMTN benaderd dient te worden. 

o Het BMTN is sinds het najaar achter de schermen bezig geweest met Hoofdstad 
Aanspanning en gemeente Amsterdam voor een eventuele editie 2020. In 
december is een vergunningsaanvraag ingediend waarvan diervriendelijke 
maatregelen vanuit de vereniging en een aangepaste route vanuit BMTN zijn 
opgenomen. Recent is bekend geworden dat de gemeente op basis van die 
aanvraag het gesprek weer aan wil gaan om de hoofdstadaanspanning weer 
door te laten gaan, waarbij men de begeleiding door het BMTN als voorwaarde 
stelt.  
Goed nieuws dus en ook dito pers, mogelijk komt er een editie 2020 (vooralsnog 
gepland voor 11 juli 2020). Nog geen witte rook, maar vermoedelijk wordt er 
spoedig meer duidelijk. 

o Voor de realisatie en herintroductie van de Ronde van Noord-Holland, heeft de 
politiecommandant aangegeven dat wanneer deze koers weer ingevoerd wordt 
de dynamische begeleiding de begeleiding dan bij het BMTN moet liggen. 
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11.   20-jarig bestaan BMTN en (punt 12) BMTN-weekend 2020 
 

Aan de hand van een presentatie geeft de werkgroep bij monde van Willem Koers een 
toelichting op de huidige stand van zaken. Getiteld “The Neverending Story”, een 
toepasselijke titel in het kader van een lustrumviering waarbij we stilstaan bij het verleden, 
het heden en de toekomst. 
 
Voorgesteld wordt om het event te combineren met het jaarlijkse BMTN-weekend van 
oktober. De commissie komt met een uitgewerkt voorstel. Communicatie via de reguliere 
kanalen. 

 
 
12.   Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering 

 
Gerard Donker:   is er al duidelijkheid over inzet Jeroen Bosch? 

Helaas nog niet. 
 

Frans Witteman:  juicht de intentie tot verbetering en professionalisering toe. 
 

René:  constateert dat er binnen het BMTN een constructieve sfeer 
heerst die zijn weerslag heeft op het reilen en zeilen van de 
vereniging. Hij dankt de leden en bestuurs- en commissie-
leden daar hartelijk voor. 

  
 

13.   Sluiting om 22:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BMTN 
 

ALV 200228  
200228 ALV_not_def_con.doc 

 
 

 
 

 

 Opgericht 7 november 1998  
Pagina  13 van 13 

 
 

 
Actie- en besluitenlijst 200228 

 
Punt Besluit Actie 

1 (2.a) Pilot notificatiekanaal BMTN Bestuur en Commissies 

2 (2.b) Informatieverstrekking LP-MVR Bestuur 

3 (2.c) Tijdige beschikbaarheid inzetlijst Inzetsecretariaat 

4 (2.c) Geen inzet tijdens WK-multisport Inzetsecretariaat 

5 (2.d) Plannen VTB-trainingen Bestuur en O-T 

6 (3.a) Alsnog toezenden juiste notulen vergadering 15 november 2019 en ter 
volgende vergadering alsnog vaststellen 

Bestuur/Leden 

7 (3.b) Notulen voorzien van paginanummers Secretaris 

8 (4.e) KC 2020 Eric Pluijm en Roland van Joolen 

9 (4.e) Reserve-kascommissielid 2020 Boude den Ouden 

10 (6.a) Aanpak website BMTN Werkgroep website 

11 (6.b) Aanhouden aanstellen beheerder(-s) website Werkgroep website 

12 (7.a) Verzekeringen beschikbaar op nieuwe website Bestuur 

13 (7.a) Indien leden geen verzekeringsverklaringen kunnen verkrijgen, dan kan 
contact worden opgenomen met de voorzitter 

Leden 

14 (7.b) Onderzoek verzekeringen Werkgroep 

15 (8.a) Verplicht volgen e-instructie e-VKR, inzetsecretariaat zal nadere gegevens 
verstrekken 

Leden 

16 (8.b) Volgen cursus volger KNWU en behalen certificaat verplicht vanaf 2020, 
aanvraag certificaat vooralsnog collectief via BMTN 

Leden 

17 (9) 2-jarige huur portofoons met toebehoren, gebruiksverklaring, financiering, 
extra borg 

Bestuur 

18 (10.a) Uitwerking BMTN in zijn kracht Commissie WR&P 

18 (10.a) Coaching via O-T, evaluatie lichting 2020-1 Bestuur / Ledenvergadering 

19 (11) Event tijdens BMTN-weekend oktober 2020 Werkgroep 

 
 



 
 
Begroting BMTN 2021 
 
Voor het seizoen 2021 is het schier onmogelijk te voorspellen of en hoeveel inzetten er zullen 
doorgaan. Dat het niet het aantal inzetten van 2019 zal benaderen is wel zeker, of het aantal nul zal 
zijn zoals in 2020 is ook vrijwel zeker maar nog steeds mogelijk.  
 
Daarom zijn drie begrotingsscenario’s uitgewerkt om, bij gelijke vaste kosten, zichtbaar te maken wat 
het effect is op het resultaat. 
 

1. 50% van het aantal inzetten in 2019 
2. 25% van het aantal inzetten in 2019 
3. 0 inzetten als in 2020 

 
Bij de inzetvergoeding is rekening gehouden met de dagvergoeding van € 35,-- en een 
kilometervergoeding van € 0,10 per kilometer. 
 
Gezien de verwachte financiële resultaten in 2020 en 2021 is het voorstel aan de vergadering om 
voor 2021 de kilometervergoeding weer te verlagen naar € 0,10 per kilometer en de 
kilometervergoeding voor de benefietinzetten te laten vervallen. 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 

 


