
 
Oirschot, 11 november 2019 
 
Betreft:  Inzetten voorziening wedstrijdbanen voor update inschrijf- en administratiesysteem voor 

wedstrijden en keuringen 
 
Geachte ledenraadsleden, 
 
Tijdens het jaarlijkse organisatoren overleg heeft het bestuur ons de vraag voorgelegd hoe wij als 
organisatoren kijken naar de voorziening die enkele jaren geleden is gemaakt ten behoeve van extra 
wedstrijd en keuringsbanen in Nederland. Onder de aanwezigen zag niemand de mogelijkheid binnen 
hun organisatie om hier gebruik van te maken. Sterker nog, over het algemeen was de visie dat er op 
dit moment geen behoefte is aan extra accommodaties voor wedstrijden, het belangrijkste wat op 
dit moment ontbreekt zijn organisatoren voor met name de grotere evenementen en niet zozeer de 
faciliteiten. 
 
Waar wel een sterke behoefte aan is, is een update van of een nieuw inschrijfsysteem voor de 
evenementen. Dit kan de huidige en nieuwe organisatoren helpen om makkelijker evenementen te 
organiseren en tevens zal dit het stamboekbureau ontlasten. Het huidige systeem is te beperkt, maar 
belangrijker nog, het levert heel veel storingen bij het betalingssysteem. Er valt eigenlijk niet 
fatsoenlijk mee te werken. 
 
Het advies van het wedstrijdorganisatoren aan de ledenraad zou dan ook zijn om de voorziening die 
nu staat voor extra baanfaciliteiten om te zetten naar een investering in een goed inschrijf- en 
administratiesysteem voor evenementen. Dit maakt dat het leuk blijft om evenementen te 
organiseren en het ontlast de organisaties. En zonder organisaties heb je überhaupt niets aan extra 
baanfaciliteiten. Geef ons het gereedschap zodat wij kunnen en willen blijven organiseren. 
 
Daarnaast zou ik willen voorstellen, om het laagdrempeliger te maken om een keer een wedstrijdje 
te rijden, de jaarlijkse aanschaf van de startkaart af te schaffen. Hierdoor zullen meer leden de stap 
gaan maken om een keertje deel te nemen aan een wedstrijd. Ze zullen ontdekken hoe leuk dit is en 
mogelijk dit vaker gaan doen. Dit komt de vereniging ten goede. En los hiervan, ze hebben al lid 
moeten worden van de vereniging, om sowieso deel te kunnen nemen, dit is op zich al een drempel 
genoeg. 
 
Vandaar dat ik aan de ledenraad twee voorstellen wil voorleggen: 

• Vraag het bestuur om de voorziening voor extra wedstrijdbanen om te zetten in een 
investering in een update van of een nieuw inschrijf- en administratiesysteem voor 
evenementen. Met als streven dit voor het nieuwe seizoen gerealiseerd te hebben. 

• Vraag het bestuur om de startkaart voor een wedstrijd af te schaffen, waarmee de afdracht 
beperkt wordt tot € 1,50 per inschrijving per wedstrijd (los van het verplichte lidmaatschap 
van de vereniging). 

 
Mocht er behoefte zijn aan een verdere toelichting van bovenstaande punten, wil ik deze graag 
toelichten. Per mail, telefoon of live op de vergadering van de ledenraad met het bestuur. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Niek van Nunen 
 


