
 
 

Verslag Algemene Leden Vergadering                                 27 jan 2019 
 
1. Opening. 

De secretaris (vice voorzitter) opent de vergadering om 10:05u en heet alle aanwezigen van 
harte welkom op deze Algemene Leden Vergadering 2019. 
 

 

2. Vaststellen stemmen. 
Aanwezige clubs:  AMCA, RACO2000, MBC de Sluis, Real80, RC Hotwheels, EVMC Velp, 

MACH, MAC de Baanbrekers 
 
Afwezige clubs: RAL (afgemeld), HFCC, MRG, MRM, MRCZ, HMRC, MAC Vlijmen 
 
Aanwezige secties:  BC05 (Cor Roskam, Marcel van der Graaf, Sander Visser) 

BC10 (Gaston van Kleef) 
EC10 (Jeffrey Jongeling) 
BC08 (Arie Manten, Martin Zevenhoven) 

 
Bestuur: Nomac Algemeen Bestuur 
 
Er zijn 8 aangesloten clubs, 4 secties en 2 leden van het Algemeen Bestuur (clubs/secties 2 
stemmen, bestuur 5 stemmen).  
Het totaal aantal stemmen komt uit op 34 stemmen. 

 

3. Goedkering notulen ALV 2018 + notulen sectievergaderingen. 
Pagina’s worden doorgenomen, er zijn geen opmerkingen. De notulen van de A.L.V. 2018 
worden goed gekeurd. 
 
Notulen BC05: Omdat er geen sectievergadering is geweest voor deze sectie zijn er ook geen 

notulen. Er is wel een verslag gemaakt van het seizoen 2018. 
 
Notulen BC08: Geen opmerkingen, goedgekeurd. 
 
Notulen BC10: Belangrijk om nog te melden dat BC10 en BC08 samen gaan rijden in 1 

wedstrijdweekend om het voor clubs aantrekkelijk te houden. Er wordt onder 
de aanwezige clubs gepolst hoe zij daar over denken, hierbij geven een aantal 
clubs aan dat zij dit een goed iets vinden om beide klasses in leven te 
houden. Er is gekeken naar de mogelijkheden zodat alle rijders voldoende 
rijtijd hebben en ook dit blijk haalbaar te zijn. 

 Ook de secties hebben dit met elkaar doorgesproken, waarbij 3 maart als 
peildatum is opgenomen. 

 BC10 zal maar 6 wedstrijden rijden, BC08 rijd 8 wedstrijden.  
 Verder zijn er geen opmerkingen, goedgekeurd. 
 
Notulen EC10: Gaat komend jaar weer volgens de licentie structuur (light of full licentie) 

rijden. Men gaat ook de EC08 rijden in deze klasse (niet op HFCC). Verder 
geen opmerkingen, goedgekeurd. 



 
 

 

4. Ingekomen stukken. 
Geen ingekomen stukken. 

 

5. Verslag voorzitter. 
Omdat de functie van voorzitter nog vacant is, is er geen verslag van de voorzitter. 
 

6. Verslag secretaris. 
Goed jaar, veel mooie (internationale) wedstrijden gehad.  
 
Nieuwe internetsite geïntroduceerd en deze is goed ontvangen. De aanwezigen geven aan 
dat het een verbetering is. Berichten van de site worden doorgezet naar Facebook.  
Opmerking vanuit de aanwezigen over de zichtbaarheid van de kalender op de telefoon, men 
gaat hier naar kijken. 
 
EFRA licentie is komen te vervallen, men moet in bezit zijn van een Nationale licentie om aan 
de internationale wedstrijden deel te nemen. 
 
Veel EFRA aanvragen voor internationale wedstrijden. 
 
Inschrijvingen voor de NK’s staat open via de site, inschrijvingen voor de diverse klasses 
komen binnen. 
 
Verschillende internationale wedstrijden (EFRA) weer naar Nederland kunnen halen voor 
2020, WK elektro Mach, EK40+ AMCA  (Utrecht) 
 

7. Verslag penningmeester. 
Leden 2017 676 73 licenties 
Leden 2018 572 67 licenties 
 
Kleine min, oorzaak ligt in het vernieuwen van de website.  
Geen vragen vanuit de aanwezigen. 
 
 

8. Verslag kascontrole commissie. 
Alex Everling (MBC de Sluis) Gaston van Kleef (AMCA),  op 19 januari gecontroleerd. Alles zag 
er goed uit en geen bevindingen.  
De aanwezigen gaan akkoord met het dechargeren van de penningmeester voor 2018. 
 

9. Verkiezing leden kascommisie. 
Alex Everling wordt namens de aanwezigen bedankt voor de kascommisie. Roy Bakker en 
Gaston van Kleef zijn voor 2019 kascommissie met als reserve Hampy Jansen.  
 

10. Decharge bestuur. 
De aanwezigen gaan akkoord en dechargeren het algemeen bestuur voor hun gevoerde 
beleid in 2018. 



 
 

 

11. Ingediende voorstellen. 
1. Licentiehouders: 

Er is een vraag vanuit het Algemeen Bestuur om goed na te kijken of licentiehouders 
daadwerkelijk lid zijn van de vereniging waarvan ze hebben aangegeven dat ze lid zijn. Dit 
is terug te vinden op de website onder licentiestatus 2019. 

 
2. Kandidaatschap EMVC Velp: 

Het bestuur van E.V.M.C. Velp heeft het kandidaat lidmaatschap bij de Nomac 
aangevraagd. Hier zal tijdens de A.L.V. over gestemd gaan worden. 
Bij deze club is in 2018 een BC05 wedstrijd gehouden onder auspiciën van MAC de 
Baanbrekers. 
Er zijn geen vragen vanuit de aanwezigen en zij stemmen unaniem in met het kandidaat 
lidmaatschap van EVMC Velp bij NOMAC. 

 
3. Prijsverhoging 2020: 

Mogelijke prijsverhoging clublidmaatschap/inschrijfgelden voor seizoen 2020. 
In de afgelopen jaren is er nooit geïndexeerd, vanaf 2010 is dit niet gedaan. 
Voorstel is om de licentiekosten met €2,50 te verhogen, alsook het inschrijfgeld per 
wedstrijden. Dit houd in dat een licentie voor 6 wedstrijden €117,50 gaat kosten in plaats 
van €100,-. 
Dit gaat men per 2020 doorvoeren. 

 
4. Bestuursleden gezocht: 

Het Algemeen Bestuur geeft aan dat ze dringend op zoek zijn wat ondersteuning. Ze 
bestieren nu met 2 man de Nomac en kunnen hierdoor geen vernieuwingen doorvoeren. 
Gelukkig hebben ze wel ondersteuning vanuit een aantal mensen.  
 
Martin heeft het vernieuwen van Facebook op zich genomen en wordt gevraagd of hij wat 
meer in PR wil doen. Hij zelf geeft aan niet echt een PR man te zijn. 
 
Vanuit de aanwezigen is wat we verwachten vanuit PR, hoe pakken we dit nu aan.  
Promotie moet in eerste instantie van de leden en de clubs komen, lokaal niveau. Insteek 
is om een initiatieven te ontplooien om bijvoorbeeld scholen naar het circuit te krijgen. 
Nomac is landelijke promotie (inzichtelijk maken van standen, wedstrijden e.d.) clubs 
zullen dit op lokaal niveau zelf op moeten pakken. 
 
Er ontstaat een discussie onder de aanwezigen over hoe en op wat voor manier men de 
sport/hobby verder kunnen promoten. Er worden een aantal zaken geopperd en hier 
worden de voor- en nadelen van besproken. Iedereen is er van overtuigd dat we dichter 
naar de jeugd moeten zodat we zo vroeg mogelijk het zaadje planten van onze RC hobby. 
 
Eppo wordt gevraagd of hij tijdens Nomac vergaderingen de notulen wil blijven maken, hij 
geeft aan geen problemen mee te hebben. 

 

12. Voorstel begroting 2019. 



 
 

Er is een begroting voor 2019 gemaakt welke is gebaseerd op de begroting/realisatie van 
2018. Er wordt gevraagd waarom sommige bedragen aangepast zijn en dit wordt door de 
penningmeester toegelicht. De aanwezigen gaan akkoord met de begroting 
 

13. Vaststellen wedstrijdkalender. 
De kalender wordt besproken en goedgekeurd door de aanwezigen, door het toekennen van 
het lidmaatschap van EVMC Velp hoeven we niks aan te passen. 
Binnen de BC05 zal de wedstrijd op MRG nog verplaatst gaan worden i.v.m. een wedstrijd in 
Luxemburg.  
Marcel spreekt wel zijn frustratie uit dat buitenstaanders wedstrijden plannen zonder verder 
met kalenders rekening te houden. 
Hierdoor ontstaat er een discussie onder de aanwezigen over organisatoren die een eigen 
serie organiseren, sommige geven medewerkingen andere niet. Hoe gaan we daar als clubs 
mee om en wat kunnen we hier aan doen als clubs. In eerste instantie wordt er gesproken 
over goed overleggen met deze organisaties en clubs 
Deze word goedgekeurd en is de kalender definitief. 
 

14. Verkiezing bestuursleden. 
Hans is aftredend als penningmeester, maar heeft zich herkiesbaar gesteld. Hans wordt 
unaniem verkozen voor een nieuwe periode van 3 jaar. 
 

15. Rondvraag. 
Ferdi:  Flyer uitgedeeld voor een International Foam Race. Reglementen komen 

eerdaags online. Verder geeft Ferdi aan dat het misschien handig is om 
“grotere” wedstrijden ook in de Nomac kalender op te nemen. 

 Alex oppert of het misschien een idee is om linkjes te plaatsen op de Nomac-site 
naar de verschillende wedstrijdkalenders. Clubs zijn via deze site wel te vinden, 
en zo kan men de kalenders vinden. 

 Ferdi vraagt verder als er clubs dergelijke wedstrijden organiseren om hier 
elkaar van op de hoogte te stellen en eventueel flyers door te sturen. 

Jeffrey: PR deels neerleggen bij de sectiebesturen. Door deze een deel van de PR voor 
hun eigen klasse te laten doen kunnen zij zelf reclame maken voor hun klasse 

Gaston: Inschrijven EFRA, wat moet men doen? Op dit moment is inschrijven voor 
internationale wedstrijden via de Nomac voldoende, rijder hoeft zelf geen actie 
te ondernemen. 

 Oud kampioenen vanuit het verleden, stonden in het boekje, nu niet meer op de 
website. Dit klopt, gaat Raymond mee aan de slag. 

RACO: Kosten promotie voor EK40+ waren best hoog, kosten/baten  
Jan Willem: In het kader van promotie EC08, graag een kolom met de EC08. 
Martin: Door het houden van 8 wedstrijden kan er gewerkt worden met een verplichte 

schrap. Club krijgt wel zijn licentiekosten. 
MACH: Werkt de schrap. Hier zijn de aanwezigen verdeelt over, men geeft de rijders 

een keuze om circuits te mijden!!! Geeft het de rijders niet te veel vrijheid? 
 
 
 

16. Sluiting vergadering. 



 
 

De secretaris (vice voorzitter) sluit de vergadering om 12:00u en bedankt de aanwezigen voor 
hun komst. 
 
Het Algemeen Bestuur van de Nomac bestaat uit: 
Secretaris (vice voorzitter):  Raymond Houtman 
Penningmeester:  Hans Leewis 
Algemeen bestuurslid:  Frans Heinsbroek 
Notulist: Eppo Cleiren 
 

 
 


