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Visie MC Flying Boetoe
Flying Boetoe wil een vernieuwende club zijn die aandacht heeft voor wet en
regelgeving, het milieu en de leden.

Aantal leden 2021
360

Bestuurssamenstelling
René Huisman (vvz), Jan Agema, Irma Agricola, Benny de Groot, Rindert Taconis
(pm) Amarins van den Berg (secr), per 1augustus is ook Lucille Meester
toegetreden en zal tijdens de ledenvergadering op 1 oktober 2021
voorgedragen worden als voorzitter.

Nieuwjaarsreceptie en kampioenshuldiging
Normaal gesproken hadden we elkaar de hand geschud en geproost op een
gezegend nieuw jaar. Helaas kon dat vanwege de welbekende omstandigheden
niet doorgaan en konden we dus ook niet kampioenen huldigen en onze
vrijwilligers in het zonnetje zetten.

Vlaggenistencursus
Door corona is de vlaggenisten cursus uitgesteld tot de eerst volgende wedstrijd.

Februari
We hebben de mogelijkheid gekregen om zeer voordelig aan extra grond te
komen. Er is 1.400m3 grond aangevoerd, de grond is schoon en komt van
dichtbij. Is dus gelijk aan de grondsoort die wij al hadden.

Maart Ledenvergadering
Onze ledenvergadering vindt normaal gesproken altijd op de eerste vrijdag van
maart plaats. Je zult begrijpen dat deze datum onder voorbehoud is van de
ontwikkelingen rond het Covid virus. Mocht een normale ledenvergadering ook
met enig uitstel niet mogelijk zijn, dan zullen wij jullie informeren in welke vorm
dit wel doorgang kan vinden en wanneer. De kascontrole wordt wel gewoon
uitgevoerd.
Per 2021 is M.C. Flying Boetoe niet meer aangesloten bij de MON, aangezien we
geen of nauwelijks leden hebben die rijden met een MON-licentie.
Na een overgangsperiode van 2 jaar kunnen met ingang van 2021 de KNMVlicenties alleen nog maar via de KNMV-app worden getoond. Omdat er aan de
KNMV-app steeds meer functies en gebruiksmogelijkheden worden gekoppeld,
worden er geen licentiepasjes en/of geprinte documenten meer uitgegeven.

3 april: opening motorsportseizoen
Zaterdag 3 april gaan we voor het eerst weer open voor training. De regels zijn
vergelijkbaar met vorig jaar. In verband met de richtlijnen is het aantal
trainingsplaatsen beperkter dan gebruikelijk. Leden en jeugdleden zijn daarom
verplicht vooraf aan te melden via ons online inschrijfformulier. Bij aanmelding
ga je er automatisch mee akkoord dat je naam op onze website gepubliceerd
wordt. Bij teveel aanmeldingen, zullen we helaas ook rijders moeten
teleurstellen. We proberen dit zo eerlijk mogelijk te doen en houden daarom
schema's bij.

14 april: MX Junior van start

Op 14 april gaat MX Junior van start. Uitsluitend leden (t/m 14 jaar) kunnen zich
inschrijven voor de MX Junior training.

15 mei: Grasbaanraces Joure
Wederom gooit Corona roet in het eten en zijn de Grasbaanraces Joure van
2021 afgelast in verband met de huidige maatregelen. Zaterdag 15 mei zou
Joure in het teken staan van de 50e Grasbaanraces. Diverse races zouden
gehouden worden. Helaas moet M.C. Flying Boetoe de races nogmaals een jaar
vooruit schuiven.

Juni: upgrade bulten
Upgrade bulten: say what? Ja, het klinkt wat cryptisch inderdaad. Afgelopen tijd
hebben onze vrijwilligers alles in het werk gesteld om de bulten van het
crosscircuit weer optimaal te maken. Alle bulten zijn opnieuw opgezet waardoor
het circuit er perfect bij ligt.

10 juli - Beginnerstraining bij MC Flying Boetoe
Onder begeleiding van Wiebren Kraak en Jilles Bakker organiseren we voor onze
leden (max. 20 deelnemers) een beginnerstraining op zaterdag 10 juli van 09.30
uur tot 12.30 uur.

14 juli - Jeugd opstapmiddag
Voor alle jeugd van 5 t/m 12 jaar die kennis wil maken met de motorsport,
organiseren wij een opstapmiddag op woensdag 14 juli. Je bent van harte
welkom vanaf 13.30 uur - 15.00 uur. De middag is geheel kosteloos.

21 en 22 AUGUSTUS DMX Noord
Eindelijk konden wij weer een cross organiseren. Op zaterdag kwamen de
verschillende jeugdklassen aan de start en de races werden bij mooi weer
verreden. Zaterdagnacht heeft de enorme regenval de baan omgetoverd in een
groot zwembad . Hierdoor werden de wedstrijden voor de zondag dus afgelast.

10 oktober motortoertocht met aansluitend een BBQ
Ondanks de corona perikelen is er een motor toertocht georganiseerd.
Ongeveer 32 deelnemers reden mee en aansluitend werd een gezellige BBQ
gehouden

1 oktober Ledenvergadering
Doordat corona nog niet geheel is uitgebannen en niet iedereen gevaccineerd is,
hebben wij besloten om dit jaar geen ledenvergadering te houden.
2021 was een bijzonder seizoen met vooral de uitdaging ons circuit open te
stellen aan de hand van coronamaatregelen.
Dit alles kan alleen maar mogelijk worden gemaakt door de geweldige inzet van
al onze vrijwilligers.

