
 Notulen Ledenvergadering  AMBC Staphorst  13 april 2022  

Aanwezig zijn 45 leden incl. bestuur .  

• Opening:  

Om 20.20 uur opent voorzitter Bé Veen  de  55ste  ledenvergadering.  

• Mededelingen / Binnengekomen stukken:  

-De presentielijst wordt rondgegeven in de zaal en een ieder wordt gevraagd 

deze te tekenen. 

• Vaststelling agenda: ongewijzigd 

• Notulen van het vorige jaar zijn per e-mail naar de leden verstuurd en hierop is 

geen commentaar gekomen, dus bij deze goedgekeurd. 

• Jaarverslag secretaris:  is per nieuwsbrief verspreid onder de leden.  

• Financieel verslag penningmeester:  

In 2021 hebben wij helaas maar een beperkt aantal evenementen kunnen 

organiseren, te weten de cross trainingen en een paar wedstrijden. Doordat 

verschillende kosten betrekking hadden op zowel deze 

crosstrainingen/wedstrijden en de werkzaamheden voor de verbouwing  op 

het Wiede Gat zoals bijvoorbeeld het gebruik van  

kranen en shovels is een exact resultaat niet te berekenen, echter  globaal 

komen we uit op een positief resultaat van ongeveer € 6.000,--. 

Door de strakke handhaving van de begroting lukt het financieel uitstekend 

om aan onze verplichtingen te voldoen. 

Helaas ook bijna zonder publiek hebben de wegraces op de Tippe 

plaatsgevonden, dus ook met weinig opbrengst voor de kas maar toch konden 

we afsluiten met een positief saldo van € 3.000,--. 

De rest van de geplande evenementen zoals bijvoorbeeld de Grasbaan, Off 

Road en de Stien Eelsingh rit konden wegens Corona geen doorgang vinden. 

Toch heeft de AMBC dankzij de opbrengst van de Rabobank actie € 2.478,-- en 

de actie van de Poiesz Supermarkten € 1.083,-- het jaar met een positief saldo 

af kunnen sluiten namelijk: € 7725,-. 

 

• Dechargeverlening  kascommissie aan bestuur: 

De kascommissie heeft de cijfers ingezien. Ze hebben een duidelijk en 

overzichtelijk financieel overzicht kunnen inzien en zijn 

hiermee akkoord gegaan. Henk Haasjes adviseert de aanwezige leden namens 

de kascommissie decharge te verlenen aan het bestuur. 

 

 

• Aftredende en nieuwe commissieleden: 

Er zijn geen voorstellen binnengekomen voor andere kandidaat-

commissieleden. Bij deze zijn onderstaande leden geïnstalleerd binnen de 

commissies. Tevens zijn onderstaande leden afgetreden. 

 



Kascommissie: 

Aftredend: (2021) Henk 

Haasjes, (2022) Roelof Tippe 

Nieuw: Klaas Hofstede ( Kievit), 

André Bloemert 

     

Crosscommissie:  

Aftredend: Harwin Lier, Carlo 

Brakke  

Nieuw: Bernard Vogelzang, 

Rene Boer, Wesley Kooiker, 

Edwin Coster 

  

Grasbaan commissie: 

Geen wijzigingen 

    

Brommer/wegrace commissie: 

Aftredend: Erik Nieman, Albert 

Huls 

Nieuw: Pascal Mussche 

   

Catering/ evenementen 

commissie: 

Geen wijzigingen   

 

 

Toercommissie: 

Geen wijzigingen   

 

Olde Brommer commissie: 

Geen wijzigingen 

 

Off-road commissie: 

Geen wijzigingen 

 

Sponsorcommissie: 

 Nieuw: Roelof Wolf  

  

Oldtimer commissie:  

Geen wijzigingen 

  

Catering/ Kantine commissie: 

Aftredend: Klaas Veijer, Dirk 

Kuiers , Klaas Tiemens  

Nieuw: Collin Schra, Jordy 

Bisschop, Mike Bisschop 

Wobby Dunnink 

 

          

We nemen met een bon en bloemetje afscheid van de vertrekkende commissieleden en 

verwelkomen de nieuwe leden.  

 

• Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar:  

OTR  ( 2021):                                     Klaas Jan Slager 

Voorzitter :                Bé Veen 

Penningmeester:                       Henk Harke 

 

Aftredend en  niet herkiesbaar: 

Catering :                Klaas Tiemens 

Wegrace:               Harm Dunnik 

 

Verkiesbaar : 

Catering:     Naomi Troost 

     Tessa Engel 

     Katinka Timmerman  

 

 



We nemen afscheid van Klaas Tiemens als hoofd catering en bedanken hem voor zijn diensten. Van 

de voorzitter krijgt hij de traditionele klok overhandigd.  Gelukkig hebben we 3 opvolg(st)ers die 

zijn gevarieerde taak over willen nemen. We verwelkomen Tessa Engel en Naomi Troost. Katinka 

Timmerman kon vanwege de geboorte van haar dochter niet aanwezig zijn maar natuurlijk ook van 

harte welkom als bestuurslid. 

Harm Dunnik is helaas niet aanwezig. De voorzitter gaat hier verder voor zorgdragen. 
 

PAUZE 
 

• Crossbaan: Martin de Witte geeft een toelichting hoe het er op het Wiede Gat bijstaat. De 

nieuwbouw is in de afrondende fase. Voorstel vanuit de commissie is om te wachten met een 

officiële grote opening als alles helemaal klaar is. Eind mei kan er dan getest worden op de baan, 

tevens kijken hoe het met het geluid zit, of het transpondersysteem werkt en de sproei installatie. 

De prognose zou dan zijn, opening zo rond de vakantieperiode. Andere optie die aangedragen 

wordt: wel een streefdatum vast stellen en eventueel het deel fine- tuning dan naderhand te doen. 

Het hoeft nog niet 100 % af te zijn. Er volgt een discussie  en uiteindelijk is besloten de streefdatum 

voor de grote opening op 9 juli aan te houden. Alle commissies die dat wensen roepen we op om 

zich ook te presenteren die dag. Verzoek om binnen 2 weken even te reageren. Daarnaast 

natuurlijk aandacht voor de vele sponsoren. Ook alvast nadenken over de daadwerkelijke planning 

en actie. 
 

• Commissies: Peter meldt dat grasbaan dit weer met licht gaat werken. Met de huidige techniek 

moet dit lukken met 8 LED units. Dit jaar een ONK/DOGT  

(Dutch open grass track) en op zaterdag een jeugd en nationaal wedstijddag. Henk Harke deelt mee 

dat dit jaar de wegrace iets kleinschaliger wordt, o.a. zonder springkussen ed. Doet een oproep 

voor hulp bij de op- en afbouw. Dit valt de laatste jaren erg tegen. Henk Haasjes vraagt of er al zicht 

is op een nieuw bestuurslid voor de wegrace. Die is er (nog) niet maar Henk en Herma nemen 

voorlopig die taak op zich. Op de dinsdagavonden doet Pascal Mussche de trainingen. Harwin geeft 

vanuit de kantinecommissie de complimenten aan Bert ten Hartog voor de complete metamorfose 

van het clubgebouw.  Henk Buiter deelt mee dat op de dinsdagavonden als er een brommerritje is 

geweest de kantine wel eens op slot is. Harwin houdt de data nu in de gaten. Klaas Jan doet een 

oproep om niet te gaan wild crossen in de bossen en ze gaan weer voor een grandioze off road rit 

op 28 december. Als eerste datum voor een activiteit is de oldtimer-rit van 14 mei. De 

voorbereidingen zijn in volle gang.  Vanuit de sponsorcommissie deelt Henk Haasjes mee dat er 

druk gewerkt wordt aan werving van sponsoren en ook verlengen van de huidige contracten. De 

hoofdsponsorcontracten zijn afgelopen en het verlengen gaat voorspoedig. Mogelijk zelfs 

uitbreiding. Nog wel een oproep: mocht je iets nodig zijn, denk aan onze sponsoren. Zij denken 

immers ook aan ons. Er wordt een sponsorlijst gemaakt zodat ook wij weten wie we moeten 

benaderen als er iets nodig is. 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Rondvraag:  Bernard Vogelzang vindt dat het jaarverslag weer voorgelezen moet worden op de 

avond zelf, om zo de tijdlijn van het voorbije jaar weer te laten passeren. Gezien het gebrek aan 

evenementen in de afgelopen 2 jaar was dit nu niet mogelijk. We pakken de draad weer op en 

kijken wat we  gaan doen. 

 

Jan Hofstede vraagt of de milieuclub die momenteel actief is en al voor afgelastingen heeft 

gezorgd, ook van invloed op ons kan zijn? Ja, op dit moment is dit een groot probleem, niet alleen 

voor ons maar ook buiten de gemeente. Deze club heeft als doel om evenementen die belastend 

kunnen zijn voor het milieu een halt toe te roepen. Dat doen ze door de vergunningverlener ( de 

gemeente ) te controleren op vormfouten. Dat houdt in dat er gekeken wordt of de gemeente wel 

de juiste procedure heeft gevolgd. Dat betekent weer dat de gemeente veel kritischer wordt 

voordat er vergunning wordt gegeven. Daarnaast ( en dat is nog erger)  is het mogelijk dat naast de 

vergunning van de gemeente ook nog andere vergunningen nodig zijn van bijvoorbeeld de 

Provincie (Wet Natuurbescherming en Milieuwetgeving). De verantwoordelijkheid om dat te 

onderzoeken en eventueel aanvragen te doen ligt bij de organisator (de AMBC)  van het 

evenement. We moeten zelf aantonen of we niet te veel stikstofdepositie veroorzaken. Ook moet 

er gekeken wordt of de flora en fauna geen schade aangedaan wordt.  Als deze zaken niet 

voldoende zijn onderzocht en er niet bewezen kan worden dat er geen nadelige gevolgen voor de 

natuur zijn kan het gebeuren dat het evenement via de rechter een halt toegeroepen wordt. Voor 

alle duidelijkheid, dit gaat buiten de gemeente om. De gemeente verleent wel de vergunning voor 

het evenement. Als er een milieuvergunning van de provincie nodig is moeten we die dus zelf 

regelen. Hoe dan ook, weer veel extra werk en zorgen,  maar we gaan er wel voor. 

 

Henk Haasjes noemt het grote belang voor de club van de vuttersploeg. We kunnen dit van harte 

onderschrijven. Jan Hofstede prijst alle en vele vrijwilligers die hebben meegeholpen op het Wiede 

Gat. 

 

• Sluiting.  

Om 21.55 uur sluit Bé Veen onder dankzegging aan een ieders inbreng in de vergadering en wenst 

een ieder wel thuis. 

 

Secretaris/ notulist Henk Schra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      


