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JOHAN BECKER NEEMT AFSCHEID VAN DE MON
Cuijk, 23 juni 2011 - Johan Becker, directeur van de Motorsport
Organisatie Nederland, heeft besloten om de organisatie per 15 september
a.s. te gaan verlaten. Al sinds 1973 is Becker actief betrokken bij de MON.
Eerst als wedstrijdcrosser bij de GeLimBra, de voorloper van MON, en
later ook bij de MON. Na zijn actieve carrière werd hij voorzitter van MC
Beusichem / Maurik, om vervolgens 12 jaar lid van het hoofdbestuur van
MON te zijn (1987 tot 1999). Sinds 1 april 1999 is hij werkzaam als
directeur van het bondsbureau.
Johan Becker: Het was geen gemakkelijk besluit, maar na lang wikken en
wegen heb ik toch besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik wens de vele
officials en vrijwilligers van MON, het goud van de organisatie waar men ook
heel zuinig op moet zijn, heel veel succes in de toekomst met al hun goede
werk in het belang van onze mooie motorsport. Mijn collega s op het
bondsbureau wil ik vooral hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking,
het is een heel fijn team waar de organisatie ook trots op kan zijn. Verder
bedank ik alle clubs, commissieleden en bestuursleden van MON en WVN
voor het vertrouwen en de fijne samenwerking in al die jaren. MON zal altijd
een speciale plaats in mijn hart houden en ik zal ook in de toekomst nog vaak
als toeschouwer langs de kant van de verschillende circuits te vinden zijn.
Het bestuur van de MON betreurt het besluit van Johan om onze organisatie te
verlaten. Jarenlang heeft Johan zich als motorsport liefhebber ingezet voor de
motorsport. We danken Johan voor zijn inzet en wensen hem dan ook veel
succes met zijn nieuwe uitdaging.
De laatste jaren is het ledenaantal van de MON sterk toegenomen, doordat we
er samen met onze leden in geslaagd zijn om een breed motorsportpakket aan
te bieden, zo veilig mogelijk en betaalbaar.
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Het zal dan ook de taak worden van de nieuwe directeur om dit beleid verder
uit te rollen, zodat de MON haar ingezette strategie verder kan ontwikkelen.
De MON verwacht binnen afzienbare tijd een opvolger te presenteren.
Bestuur MON
Motorsport Organisatie Nederland
< de motorsportbond voor de liefhebber! >

Over de MON
Motorsport Organisatie Nederland (MON) is aangesloten bij de International Motor Bike Association (IMBA).
De MON, de motorsportbond van Nederland is sinds 1970 actief als belangenbehartiger voor de motorsport. Er zijn
momenteel acht takken van motorsport bij de MON aangesloten: motorcross, off-road, supermoto, speedway, grasbaan,
classic racing, scooterraces en brommersprints. Het aantal leden en verenigingen is de laatste jaren sterk toegenomen.
Sinds eind 2010 is ook de organisatie Electric Moto Cross (EMX) bij de MON aangesloten. EMX is een nieuwe tak van
motorsport.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over MON of activiteiten van MON, ga naar www.mon.nl of neem contact op met de MON.
Contactpersoon: Lucienne Weijers tel. 0485-315080, Email: lucienneweijers@mon.nl
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