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Notulen Ledenvergadering 4 maart 2012     

Aanwezig: Jaap Selles   - Voorzitter 
 Joeri de Haas  - Vice voorzitter 
 Renee van de Berg - Penningmeester 

 Mark Harteveld  - Algemeen Bestuurslid 
 Dick Koster  - Algemeen bestuurslid 

  Erwin Reats  - ExpoEvents 
 Leden 

1. Opening 

Het bestuur opent de vergadering en heet iedereen welkom en verzoekt de leden de contributie voor 
2012 te voldoen en de contactgegevens te controleren. 

2. Notulen jaarvergadering 2011 

De notulen van 20 maart 2011 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

3. Verloop evenementen 2011 

Helaas zijn alle drie de races in 2011 afgelast in verband met de regen. De volgende positieve punten 
worden besproken: 

 De enthousiaste inzet van de vrijwilligersgroep 
 Beschikking over de zuigwagen 
 De deelname van serieuze voertuigen, dit was vooral erg positief voor de sponsoren en het 

publiek 

De volgende verbeterpunten worden besproken: 
 Bagger aan de “linker” zijde van de baan 
 Gebrek aan een return-road 
 Vroegtijdig vertrekken deelnemers bij regen 
 Onbeschoft gedrag van deelnemers en teamleden in startvak van pits 

 Slechte doorstroming demo voertuigen 
 Achterlaten van troep na de races 

4. Organisatie van de Drachtens voor 2012 

De verbeterpunten uit 2011 worden in 2012 als volgt aangepakt: 

 Bagger aan de “linker” zijde van de baan: 
Plannen voor steltonplaten in line-up 

 Gebrek aan een return-road: 
Plannen voor aanleg return-road, dit is echter afhankelijk van de toezegging van de Gemeente 
Drachten voor de komende jaren 

 Vroegtijdig vertrekken deelnemers bij regen: 
Reeds in gang gezet, bij regen is het niet toegestaan om vroegtijdig te vertrekking. Dit mag pas 
wanneer de wedstrijd afgelast is. 

 Onbeschoft gedrag van deelnemers en teamleden in startvak van pits: 
Meer sociale controle van overige deelnemers en meer beveiligingspersoneel (= meer kosten) 

 Slechte doorstroming demo voertuigen: 

- De voertuigen niet in blokken laten rijden maar verspreid over de dag en aan het begin van een 
serie. 
- Betere afspraken over waar te stoppen na een run 
- Geen voertuigen separaat laten rijden en terughalen 

 Achterlaten van troep na de races: 
Sociale controle, het afvoeren van achtergelaten troep brengt extra kosten met zich mee.  

In 2012 zullen Explosion en XpoEvents BV weer samen de races organiseren. Voor het wedstrijdgedeelte 

is Explosion verantwoordelijk en voor het publieksgedeelte XpoEvents. Explosion zal zijn inkomsten halen 

uit de contributie en het inschrijfgeld en XpoEvents haalt de inkomsten uit Publieksinkomsten, 

Sponsorinkomsten en overige inkomsten. Explosion en XpoEvents zijn contractueel met elkaar 

verbonden.  
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Arjan Oosterveer zal niet langer betrokken zijn bij XpoEvents i.v.m. werkzaamheden voor zijn eigen 

bedrijf. Erwin Raets neemt de werkzaamheden van Arjan Oosterveer over. Erwin Raets was tevens 

betrokken bij de organisatie van het raceweekend in Brustem in 2010 en heeft daar veel van geleerd. 

Binnenkort zal een nieuwe website gelanceerd worden www.quatermile.nl. De oude website van AMS 

wordt hiermee vervangen. Erwin Raets woont in België en vraagt om vrijwilligers voor de promotie in 

Nederland.  

5. Verslag Penningmeester seizoen 2011 

Het verslag wordt nader toegelicht. De volgende punten worden besproken: 
 Explosion betaalt XpoEvents om de evenementen te organiseren. 

 Het resultaat van de inkomsten en uitgaven voor 2011 is € 1.466,-.  
 De organisatie van het rijdersgedeelte voor drie weekenden kost € 129.961,-. Één weekend kost 

dan € 43.320,-. 
 In 2011 is aan inschrijfgeld € 99.913,- geïnd. Dit betekend dat voor de organisatie van het 

rijdersgedeelte een tekort is ontstaan van ca € 30.000,- (€ 99.913 - €129.961). Dit tekort heeft 
XpoEvents op zich genomen. Hierdoor heeft Explosion in 2011 een resultaat kunnen behalen van 

€ 1.466,-.   
 Om de evenementen in de toekomst kostendekkend te kunnen organiseren is een inschrijfbedrag 

van € 255,- nodig (€ 43.320,- / gemiddeld 170 deelnemers = € 255,-).  

6. Contributie en inschrijfgeld 2012 

De volgende bedragen zijn vastgesteld voor 2012: 

 Inschrijfgeld komend seizoen (incl. 5 toegangskaarten) € 250,- 

 2e inschrijving € 125,- 

 Juniors €125,- 

 3 weekenden in één keer € 700,- 

 3 weekenden 2e inschrijving in één keer € 350,- 

 3 weekenden junior in één keer € 350,- 

 Verhoging bij te laat inschrijven € 100,- 

 Verhoging bij inschrijving op de baan € 150,- 

 Contributie rijdend lid € 75,- 

 Contributie niet rijdend lid € 50,- 

De inschrijfprocedure 2012 is als volgt: 

 Om de hoge administratieve lasten te verlagen is het in 2012 alleen mogelijk om via de website 

in te schrijven. 

 Akkoord geven voor inschrijving is tevens aangaan van een contact. 

 Inschrijving is alleen online mogelijk. 

 De online inschrijving en betaling kan in het vervolg alleen middels iDEAL. 

 Verhogingen i.v.m. overschrijding inschrijftermijn worden via iDEAL automatisch doorgevoerd. 

7. Verslag Kascommissie 2008-2011 

Door problemen in transparantie i.v.m. langdurig ontbreken van de boekhouding van de afgelopen jaren 

is nog steeds geen decharge verleent voor de boekhouding van 2008-2010. De kascommissie heeft een 

aantal onbeantwoorde vragen over vooral de aansluitingen tussen de boekjaren. Het bestuur stelt voor 

ondanks de nog onbeantwoorde vragen van de kascommissie toch decharge te verlenen i.v.m. impasse 

en herstart van de financiën begin 2011. Hierbij wordt met goedkeuring van de algemene 

ledenvergadering decharge verleent aan de boekhoudingen van 2008-2010. 

De boekhouding 2011 is recent afgerond en wordt aan de kascommissie voorgelegd. 

http://www.quatermile.nl/
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8. Formatie Kascommissie 2012 

Met goedkeuring van de algemene ledenvergadering gaan Cees Schuurmans en Cas van de Mosselaar de 

huidige kascommissieleden Gerard Willemse en Job Heeze vervangen. Mike Kraaij had zich reeds 

opgegeven en wordt hierbij benoemd tot reserve kascommissielid. 

9. Bestuursformatie seizoen 2012 

 

Functie 2011 2012 

Voorzitter Jaap Selles Jaap Selles (laatste jaar) 

Vice voorzitter Joeri de Haas Joeri de Haas (laatste jaar) 

Penningmeester Rene van den Berg Fred Barendse 

Algemeen bestuurslid Dick Koster Dick Koster 

Algemeen bestuurslid Marck Harteveld Marck Harteveld 

10. Pauze 

11. Binnengekomen Post/Email 

 Cees Schuurmans stelt 2 Junior dragbikes ter beschikking. Hiermee kan de jeugd kennismaken met 

de sport en een weekend mee rijden.  

 Het ex-vliegveld terrein Hörstel (eigendom van de Staat) is beschikbaar gekomen voor verkoop. 

Sammy Tosuner was één van de drie gegadigden, hij had plannen voor alternatieve energie 

opwekking en evenementen waaronder Dragrace op het terrein (hij had 75% van de stemmen in een 

lokaal forum). De gemeente heeft echter de plannen afgewezen en is nu voornemens het terrein zelf 

te exploiteren. Dit is echter onrechtmatig, de gemeente had zich dan in de voorronde moeten 

melden als gegadigde. De zaak speelt nog steeds, de gemeente kan mogelijk alsnog met één van de 

drie gegadigden gaan samenwerken of er volgen schadeclaims.  

 Het verzoek de communicatie met het bestuur te laten lopen via het volgende mailadres: 

bestuur@explosion.nl. Communiceren met het bestuur via het forum werk niet goed. 

12. Klassen en reglementen 2012 

 Mededelingen vanuit de KNAF: 

- In 2012 zijn uitlaten verplicht voor auto’s t/m Super Gas. De auto’s mogen niet boven de 100 db 

aan geluid maken. Zie het KNAF reglement voor de meetmethode. 

- Junior Funny Cars worden vanaf 2012 toegestaan. 

- De voertuigen mogen geen koelvloeistof bevatten. 

 Mededelingen vanuit de KNMV: 

- Een Kill switch is op elke motor verplicht. 

- Er is nog geen besluit genomen over de Internationale licenties. 

- Ondanks de beperkte inschrijvingen voor sommige klassen blijven alle klassen bestaan. 

- Voor vragen m.b.t. de KNMV kunnen de leden bij Rene van de Berg terecht.   

13. Wedstrijden en Kampioenschappen 2012 

 Kalender Drachten Nederland 2012: 

Nationals 22, 23 en 24 Juni  / Internationals 20, 21 en 22 Juli / Finals 17, 18 en 19 augustus 

 European Dragracing 2012: 

Engeland, Santa Pod 2-4 Juni / Zweden, Tierp 14-17 Juni / Finland, Alastaro 5-8 Juli / Duitsland 

Hockenheim Ring 10-12 Augustus / Zweden, Tierp 23-26 Augustus / Engeland, Santa Pod 6-9 

September. 

 De races in Drachten zijn opgenomen in de EDRS (European Drag Racing Series). In deze serie 

kunnen alle autoklassen meerijden en de motorklasse Funnybike.  Zie voor de racedata en locaties 

de site van de EDRS: http://www.speedgroup.eu/EDRS/race_calendar2012.htm   

mailto:bestuur@explosion.nl
http://www.speedgroup.eu/EDRS/race_calendar2012.htm
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14. Klassenvertegenwoordigers, keurmeesters, wedstrijdsecretariaat en vrijwilligers 2012 

De volgende vertegenwoordigers zijn voor 2012 aangesteld: 

Motorfietsen 
 Junior Drag Bike: Paul van Beek 
 Street Bike: Joeri de Haas 
 SB/ET: Andre van Gorkum 
 Ultimate Street Bike: Sigmaro Profas 
 Super Street Twin: Vacant 
 Super Street Bike: Mike Kraaij 

 Super Twin Top Gas: Harry van Schie 
 Funny Bike: Vacant 
 Top Fuel: Martijn de Haas 

Auto’s 
 Street Machine ET: Robert Noeken 

 Super Street Car: Fred Barendsen 

 Super Gas: Ronald Huis 
 Super Comp: Eric Pellegrom 
 Competition Eliminater: Jan Scheppers 
 Super Pro ET: Jan Scheppers 
 Pro ET: Tom van der Wijden 
 Pro Modified: Robert Joosten 
 Junior Dragster: Jaap Selles 

Overig: 
 Algemeen Klassenvertegenwoordiger: Jaap Selles 
 Wedstrijdsecretariaat: Corine v/d Berg en Reintsje Visser te bereiken via bestuur@explosion.nl  

Keurmeesters: 
 Auto’s: zoals nu ingevuld 
 Motoren: Charly Anasagasti en Sigmaro Profas 

Vrijwilligers: 

 Mensen kunnen zich aanmelden bij Marck Harteveld 

15. Rondvraag 

 Er wordt gevraagd naar inzicht in kosten ExpoEvents. Dit kan niet gegeven worden, deze 

vergadering betreft alleen Explosion. Inzicht in kosten ExpoEvents gedeelte zou meer duidelijkheid 

geven. 

 De oude baandroger is verkocht. Door de moeilijke samenwerking met de nieuwe eigenaar is ervoor 

gekozen een andere baandroger te gebruiken. Deze droger heeft meer capaciteit. 

 Er wordt een discussie gevoerd over de verhoging van het inschrijfgeld. De verhoging van de 

inschrijfkosten per weekend wordt pas kenbaar gemaakt nadat de leden het lidmaatschapsgeld 

voldaan hebben. Het bestuur geeft aan pas recentelijk besloten te hebben om de verhoging door te 

voeren, dit na inzicht in de kosten 2011. 

 Het verzoek eventuele prijsverhogingen de volgende keer voor de vergadering te melden. 

 Op dit moment wordt een nieuwe kerstboom gemaakt. Voor de eerste race is de boom gereed. 

 De aanhangwagens t.b.v. scoreborden moeten aangepast worden. Marck gaat stand van zaken na. 

 De mogelijkheid om een gereduceerd tarief te handhaven voor beginners wordt besproken. Het 

bestuur neemt dit mee. 

 Het verzoek aan ExpoEvents een stuk tekst op te stellen die de leden kunnen gebruiken om in 

regionale bladen te laten plaatsen. Hiermee kunnen de leden goede reclame maken voor het racen. 

 Tot ca 200 meter wordt de baan ingespoten.  

 Wanneer het inschrijfgeld voor drie weekenden in één keer voldaan is en er kan een weekend niet 

gereden worden, dan mag het geld met een geldige reden doorgeschoven worden naar een volgend 

weekend (auto/motor stuk – medische reden – enz.).  

 De feestavond is goed bevallen en zal in 2012 weer georganiseerd worden. 

 Er worden vrijwilligers gevraagd voor het evenement Racen tegen Kanker op het circuit Assen op 18 

juli 2012. 

mailto:bestuur@explosion.nl

