
 
 

Verslag A.L.V. 21-01-2018 

1 Opening. 

De voorzitter opent de vergadering om 10.10 

Er word een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van de voorzitter IFMAR / 
EFRA Dallas Mathiessen op 69 jarige leeftijd op zaterdag 13 januari 2018. 

 
 

2 Vaststellen stemmen. 

Afwezig gemeld: Racing Arena Limburg, Sander Visser en Cor Roskam. 

Aanwezige clubs: AMCA, Mac de Baanbrekers, Mach, MBC de Sluis, MRM. 
Raco2000 en Real80 

 

Aanwezige secties: BC05, BC08, BC10 en EC10 en het Nomac Algemeen 

Bestuur.  

Het totaal aantal stemmen komt uit op 27 stemmen. 

 

3 Goedkeuring notulen ALV 2017. 

De notulen van de A.L.V. 2017 worden goed gekeurd. 

Notulen BC05: Wedstrijd 3 word bij EVMC onder auspiciën van de Baanbrekers 

gereden. 

Deze club wil in de toekomst lid worden bij de NOMAC. 

Hierna worden de notulen BC05 vast gesteld. 

Notulen BC08: Uitgifte banden zal ook in 2018 door de banden leverancier worden 

uitgevoerd. 

De club dient alleen voor de ruimte te zorgen waar dit gebeurt. 

Hierna worden de notulen vast gesteld 

Notulen BC10: worden vast gesteld. 

Notulen EC10: Voor 2018 zullen en 2 combisets zijn toe gestaan in 2019 nog maar 

een combi-set. Met deze aanpassing worden de notulen vast gesteld. 



4 Ingekomen stukken. 

De secties 1/8 en 1/10 hebben een verzoek ingediend of het mogelijk is om 
digitaal te gaan stemmen in de toekomst.  

 

5 Verslag Voorzitter. 

Weinig clubs bezocht i.v.m. prive zaken 

 

6 Verslag Secretaris 
 

 

  Goed jaar geweest Nomac jaarboekjes op tijd. 

 

  NOMAC ledenpasjes machine defect. (nieuwe kost 1200,00) 

 

  Veel EFRA aanvragen voor internationale wedstrijden (44 in 2017 en nu al op 57 voor 2018) 

 

  Nog maar 1 aanvraag voor BC08 E.K. en geen aanvragen in EC10 in 2018. 

 

   

 

7 Verslag penningmeester. 

In 2016 hadden de aangesloten clubs / instellingen 599 op gegeven leden in 
2017 is dit verhoogd naar 676 leden. 

Aantal NOMAC licenties is gedaald van 94 in 2016 naar 73 in 2017 dit is 
voornamelijk veroorzaakt door geen licenties van EC10 wel meer deelnemers in 

de EC10 klasse in 2017. 

Er is  op de realisatie een winst van 715,75 over gebleven. Hierdoor hoeven de 
lidmaatschap kosten niet omhoog in 2018. 

 

 

 

8 Verslag kascontrole commissie. 

 

Deze is uitgevoerd door Alex Everling van MBC De Sluis. 

Helaas konden door ziekte de andere kascommissie leden 

niet aanwezig zijn.  (Gaston en Roy) 

Ondanks dat er maar 1 persoon aanwezig was bij de controle gaan de 
aanwezigen akkoord met het dechargeren van de penningmeester voor 2017. 

 

 



9 Verkiezing leden kascommisie. 

Doordat dit de eerste keer was van de kascommissie mogen zij dit in 2018 

wederom uitvoeren. 

 

10 Decharge bestuur. 

De aanwezige gaan akkoord met het dechargeren van het algemeen 

bestuur voor hun gevoerde beleid in 2017. 

 

 

11  Ingediende voorstellen. 

 De aanwezige gaan akkoord met het omzetten van Racing Arena Limburg naar 

volwaardig lid. (wel word afgesproken dat dit geld voor indoor wedstrijden) 

Doordat de Nomac pasjes printer defect is gegaan en deze erg kostbaar zijn word 

afgesproken om deze niet te vervangen. (lidmaatschap lijsten zij op te vragen bij het 

secretariaat) 

Er word een bedrag afgesproken van max.1000,00 euro om de Nomac website in 

een nieuw jasje en makkelijker aan te passen website te laten bouwen door een 

externe website bouwer. 

12 Voorstel begroting 2018 

De begroting voor 2018 is gebaseerd op de begroting / realisatie van 2017.  

 

13 Verkiezing bestuursleden. 

Raymond is aftreden als secretaris (herkiesbaar) en word met algemene stemmen 
gekozen voor een nieuwe periode van 3 jaar. 

Frans is aftredend als voorzitter en niet herkiesbaar wel blijft hij aan als bestuurslid. 

Hier stemt de zaal ook mee in. 
 

14 Vastellen wedstrijdkalender 2018. 

 
Deze word goedgekeurd en is nu definitief. 

 

 

 

 
 

 



15 Rondvraag. 

 

 
Roy Bakker wil nog even uitleg welke besluiten er nu zijn genomen over de handout 

banden in de BC-08 voor 2017. 

 

16 Sluiting vergadering. 

De voorzitter sluit de vergadering om 12.15 en bedankt de aanwezige voor hun 
komst. 

 
 

Het Algemeen Bestuur van de NOMAC bestaat uit:  

Secretaris (vice voorzitter) 

Raymond Houtman. 

Penningmeester 

 Hans Leewis 

Algemeen bestuurslid 

 Frans Heinsbroek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




