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Doelstellingen conform(nw)statuten 

 
ARTIKEL 3 – DOELSTELLING MBC de Zeven Heuvelen 

1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de 

motorsport in het algemeen en de motorcross-sport in het bijzonder. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:   

a.  Het lidmaatschap van Motorsport Organisatie Nederland en/of een 

andere landelijk motorsportbond. 

b. Het organiseren van motorcrosswedstrijden onder auspiciën van de 

Motor Organisatie Nederland en/of een andere landelijk 

motorsportbond. 

c. Het deelnemen aan motorcrosswedstrijden uitgeschreven onder 

auspiciën van Motor Organisatie Nederland en/of een andere landelijk 

motorsportbond. 

d. Het organiseren van clubcrosswedstrijden onder auspiciën van de 

Motor – en Bromfietsclub De Zeven Heuvelen; 

e. Het bevorderden van samenwerking met andere plaatselijke clubs, 

instanties en verenigingen. 

3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen 
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Welke doelstelling hebben wij als 

MBC voor eind 2022………………. 
(m.a.w. wat zouden we bereikt willen hebben) 

1. Het organiseren van evenementen (conform de doelstelling) zoals: 

a. Wintercross  

b. NK 

c. NK jgd 

d. Classic (o.v.b.) 

e. Regio 

f. Clubevenementen. 

g. Zeepkistenrace (eenmalig o.v.b.) 

2. Het organiseren van opstapdagen i.s.m. met KTM/MON. 

3. Saamhorigheid onder de leden in de club verhogen. 

4. Aanschaf klepelaar 120/140cm breed met hydraulische arm (voor de kleine trekker) 

5. Aanschaf kiep aanhanger 

6. Onderdak maken voor het materieel zoals de bulldozer die nu in de open lucht staat. 

7. Het uitbreiden van de sproei installatie. 

8. Het uitbreiden van de geluidsinstallatie. 

9. Het verbeteren van het hekwerk, waar het nog niet op het gewenste niveau is. 

 

Visie (doel voor de komende 5 jaar 2022-2027) 

1. Baanveiligheid verhogen 

2. De jeugd en liefhebbers gratis trainingen te geven om met name het basis niveau te 

verhogen dat de veiligheid ten goed komt. 

3. Meer jeugdleden genereren 

4. De opstapdagen blijven continueren 

5. Meer dames aan het crossen krijgen 

6. E-MX (MotorCrossen) stimuleren 

7. Aansluitpunten om de batterijen voor het E-MX op te laden realiseren 

8. Zonnepanelen hiervoor plaatsen 

9. Crosscircuit D’n Hoek verder uitbouwen naar een Motorcrosspark 

10. Meer medegebruikers generen en deze zoveel mogelijk faciliteren. 

 

 

Strategische visie (komende 10 jaar) Volgt. 

 


