Notulen sectievergadering 26 november
Aanwezig:
- Fam de Vries – Model Racing Midland
- Lex Brood – Mac de Baanbrekers
- Raymond Houtman – Secretaris Nomac
- Frans Heinsbroek – Voorzitter Nomac
- Jeffrey Jongeling & Rob Janssen – EC10 sectiebestuur
Afmelding met kennisgeving:
- MACH Heemstede

Opening:
Rob ligt toe hoe afgelopen seizoen verlopen is en geeft aan dat hier een groei in te vinden is. Veel rijders gehad die
enkele races mee hebben gereden, de vaste kern is helaas nog aan de kleine kant.
De planning is om rond seizoen 2019 weer naar een licentiestructuur terug te gaan. Hoe dat vormgegeven gaat
worden zal nader bepaald worden.

Notulen vorig jaar:
Notulen vorig jaar worden goedgekeurd.

Ingekomen stukken:
Mail van Govert Verbeke namens de MACH wordt behandeld. Dit heeft betrekking op het technisch reglement voor
komend seizoen. De MACH geeft aan een andere ESC/motor combi collectief ingekocht te hebben en een combi van
het oude en nieuwe systeem wil gaan toelaten. Er wordt dringend verzocht dat Nomac volgt. Namens de sectie is
reeds antwoord gegeven dat naar clubs en rijders geluisterd wordt en de wens van de meerderheid zal volgen.
Handelen op basis van de mening van één vereniging gebeurt logischerwijs niet.
De Baanbrekers geeft aan dat er vanuit Belgie was aangegeven dat er een snelheidsverschil was door de Orion
regelaar. Aangegeven dat er in Europa meerdere tests geweest zijn en hier in optrekkracht daadwerkelijk een
verschil te zien was.
Volgend weekend tijdens het indoor “NK” gaan we nogmaals een pol doen.
Voorstel van de MACH is ook niet officieel ingediend via de Nomac website. Hierdoor kan hiervoor niet gestemd
worden. Mogelijkheid die gegeven wordt is om de combo per seizoen 2019 toe te staan.
Vanuit de baanbrekers komt de vraag om voor de Modified 2 sets banden toe te staan. Dit zal aangepast worden
voor het 2018 reglement.
Volante banden in de Formule 1 zullen toegestaan worden per seizoen 2018. Type nader te bepalen.

EFRA
Efra wijzigingen worden besproken.
De Efra licentie wordt besproken . Door de Baanbrekers wordt aangegeven dat er nu €65 betaald moet worden in
plaats van €35. Dit wordt onderbouwd door het hoofdbestuur bij de Nomac.

Kalender
Tamiya Cup wedstrijden die tegelijk vallen met de NK wedstrijden. Hieraan kunnen wij als Nomac op dit moment niet
veel aan veranderen.

Rondvraag:
•
•
•
•
•

Lex: Fam de Vries: Frans: WK Zuid Afrika wordt indoor gehouden. Moeten we hier gehoor aan geven.
(ivm veiligheid)
Raymond: Sectie: -

Sluiting:
11.30 uur.

