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INLEIDING JAARPLAN 2020
Het jaar 2020 belooft een jaar vol hoogtepunten te worden. Naast het feit dat de KNAF op 22 juli 40 jaar bestaat, keert
de Formule 1 na 35 jaar weer terug in Nederland en krijgt LAT’77 een kandidaat wedstrijd die moet leiden tot een
ronde van het Europees Kampioenschap in 2021 in Nederland.
Op beleidsniveau betekent 2020 het laatste jaar van het KNAF meerjaren beleidsplan 2016 – 2020. Het succesvol uitvoeren van de doelen in dit jaarplan moeten zorgen voor een mooie afsluiting van een uitdagend meerjaren beleidsplan.
Binnen alle vier haar pijlers heeft de KNAF ambitieuze doelstellingen voor de secties, het federatiebureau en het KNAF
en KNAF Talent First bestuur, maar mogelijk ook de nodige uitdagingen. Het implementeren van onder meer een sectie
breed digitaal wagenpaspoort, de opleiding tot autorensport instructeur, een tour langs de Nederlandse kartbanen en
een aangescherpt social media beleid moeten ervoor zorgen dat ‘we’ KNAF breed kunnen concluderen dat de KNAF
zich in de periode 2016 – 2020 heeft ontwikkeld van sportbond tot het kennis- en expertisecentrum van de Nederlandse kart- en autosport!
Op sportief gebied hoopt de KNAF weer op een mooi en veilig autosport seizoen waarbij Nederland niet alleen door de
Formule 1 weer goed op de kaart wordt gezet. Ook hoopt zij dat de Nederlandse rijders op internationaal niveau weer
van zich doen spreken.
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SPORTIVITEIT & VEILIGHEID
Binnen de pijler sportiviteit en veiligheid richt de KNAF
zich in 2020 op 3 hoofdthema’s. De invoer van een KNAF
breed digitaal wagenpaspoort ter ondersteuning van
haar technisch commissarissen en ter verbetering van
de controle op veiligheid en conformiteit van voertuigen.
Binnen de rallysport moet safesight na een intensief
testtraject in 2019 een definitieve plaats in het veiligheid
beleid krijgen en tenslotte plukt de KNAF de afgelopen
jaren de vruchten van haar aanwezigheid binnen FIA en
NOC*NSF commissies. De KNAF wil in 2020 inventariseren hoe haar rol in de internationale (auto)sportwereld
vergroot kan worden. Dit leidt onderstaande plannen en
doelen.

Safesight

Sinds twee jaar functioneert in de Sectie Rally’s het
instrument RallySafe. Een instrument dat direct registreert en signaleert wanneer er ergens tijdens een rally
evenement een deelnemende auto van het juiste pad
af raakt. De wedstrijdleiding kan in haar centrale post
life alle rally auto’s tot op de meter nauwkeurig volgen
en krijgt een signaal wanneer een deelnemer niet op de
voor hem voorziene tijd aan het eind van de klassementsproef is gearriveerd. Een re-actief systeem met een
actieve signalering.
Een mooi bij-product van RallySafe is het onderdeel tijdwaarneming. Immers, het systeem weet exact wanneer
welke deelnemer van start gaat en wanneer hij over de
vliegende finish komt.

Digitaal wagenpaspoort

Met de invoer van het digitale wagenpaspoort zet de
KNAF in op het verhogen van de veiligheid en conformiteit door het beter traceerbaar maken van deelnemende
auto’s. De deelnemer kan zijn eigen auto’s beheren en
deze bij inschrijvingen van evenementen toevoegen. De
technisch commissaris kan de historie van de auto bekijken (deelname aan evenementen) en kan opmerkingen
en/of waarschuwingen op het digitale wagenpaspoort
plaatsen. Op een volgend evenement is de technisch
commissaris die dan dienst doet ook direct op de hoogte
van eerdere op- en/of aanmerkingen of een eventuele
crash.

Echter, voordat de eerste deelnemer van start kan gaan,
is er in de regel heel wat water door de Rijn gevloeid.
En dat gaat niet altijd vlekkeloos en op tijd. En wanneer
het fout dreigt te gaan en alle veiligheids voorzieningen
niet of niet op tijd geïnstalleerd zijn, blijft dat vaak tot
het laatste moment onduidelijk. Ondanks alle 000 en 00
auto’s.
Voor de wedstrijdleiding is het van essentieel belang
dat zij 100% overtuigd is dat op het moment dat er
gestart wordt, alle voorzieningen zoals beschreven in het
Veiligheidsplan, daadwerkelijk geïmplementeerd zijn.
Daar begint het mee. Maar minstens net zo belangrijk is
de vraag waarom bepaalde zaken niet op tijd of onvoldoende gerealiseerd zijn. Vastlegging van alle processen
nadat deze beschreven zijn, is daarbij van essentieel
belang.
En daarvoor dient de app SafeSight. Safesight is een
gratis applicatie die beschikbaar is voor zowel Android
als Apple telefoons en tablets. In de app is het volledige veiligheidsplan opgenomen. En aan de hand van
o.a. het Veiligheidsplan zijn diverse checklists aanwezig
waarbij de proevenchef weer een andere checklist heeft
dan bijvoorbeeld de Veiligheidsfunctionarissen. Ook
alle relevante telefoonnummers zijn (als snelkoppeling)
opgenomen in de app en dus eenvoudig te vinden en te
gebruiken.
De app is niet alleen een handige geheugensteun voor
de verschillende hoofdofficials, de app legt automatisch
en exact vast wat wanneer is afgevinkt. En uiteraard
beschikt de wedstrijdleiding op deze manier altijd over
de meest actuele informatie. Is de ambulance op tijd op
de proef, functioneert de tijdwaarneming naar behoren?
Zijn de verbindingen tussen start, stop en vliegende
finish op tijd operationeel. En mocht het dan onver-
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Safesight

hoopt toch nog misgaan en er ontstaat een calamiteit,
dan hebben de mensen in het veld altijd SafeSight bij
de hand om aan de hand van het beschreven protocol
te controleren of alle stappen zijn gevolgd. En ook deze
stappen worden in de app vastgelegd zodat achteraf
altijd gecontroleerd kan worden of alle procedures correct gevolgd zijn, alle veiligheidssystemen op hun plaats
waren en naar behoren functioneerden op het moment
dat we van start zijn gegaan. Ook eventuele situatiefoto’s
kunnen binnen de app met je telefoon genomen worden
waarmee ook deze in het logboek vast komen te liggen.
Samengevat, waar RallySafe een reactief systeem is, is
SafeSight juist proactief. Wanneer bij SafeSight alle seinen op groen staan, wordt RallySafe actief.

In het verleden zijn er diverse besluiten geweest in FIA
commissies, waar de KNAF op dat moment pas zeer laat
weet van kreeg. Echter die wel verstrekkende gevolgen
hadden. Goed voorbeeld hiervan is de invoering van de
FT3 tank.
Dit maakt dat de KNAF de afgelopen twee jaar actief
ingezet heeft op een betere vertegenwoordiging van de
KNAF in internationale commissies. Zo heeft de afvaardiging in de homologatie commissie ervoor gezorgd, dat
de KNAF aan de voorkant betrokken wordt bij technische
wijzigingen. Wordt de KNAF betrokken in werkgroepen
over FIA licentiestructuren en werkgroepen aangaande
internationale autocross.

In 2019 is bij een drietal rally’s een pilot gedraaid om
te zien of het systeem in een behoefte zou voorzien. En
om eerlijk te zijn, drie rally’s zijn daarvoor te weinig. Het
vraagt niet alleen gewenning, het wordt ook snel gezien
als een taak die er, na RallySafe, nu ook nog eens bij
komt.

Doel voor 2020 is te inventariseren welke commissies en
werkgroepen er bij FIA en NOC*NSF zijn, waar de KNAF
nog niet in zit. Maar waar de KNAF vanuit politiek oogpunt mee kan beslissen over de toekomst van de (auto)
sport.

Vanuit Veiligheids oogpunt zien wij als Veiligheidsfunctionarissen duidelijk de toegevoegde waarde. Onze
papieren checklijstjes die feitelijk maar de helft van de
informatie verstrekken, kunnen in de prullenbak. Al onze
informatie komt direct in de app, is direct beschikbaar
voor de Wedstrijdleiding en ligt automatisch vast in een
logboek zonder dat daarvoor extra aantekeningen nodig
zijn.

Binnen de pijler sportiviteit en veiligheid focust de KNAF
zich hoofdzakelijk op de volgende doelstellingen:

Zoals het zich thans laat aanzien zijn de kosten per
evenement beperkt tot 200 à 300 Euro. Voor dit bedrag
wordt alle variabele informatie zoals tijdschema, proevenkaarten en gegevens van (assistent)proevenchef,
voor ieder evenement door SafeSight in de app geplaatst.
Tenslotte dient opgemerkt te worden dat de toegevoegde waarde van SafeSight zich niet noodzakelijkerwijs
beperkt tot rallyevenementen. Ook bij andere grote
evenementen waarbij het belangrijk is om centraal het
overzicht te bewaren omtrent de voortgang bij de voorbereiding, zal SafeSight van toegevoegde waarde kunnen
zijn.

3. Sterke (inter)nationale vertegenwoordiging van de
    KNAF in commissies en werkgroepen bij NOC*NSF
    en FIA.
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1. Ontwikkeling en implementatie van een KNAF breed
    digitaal wagenpaspoort;
2. De implementatie van Safesight in de rallysport als
     voorbeeld voor andere secties;
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MARKETING & PROMOTIE
De KNAF investeert al enige jaren fors in de promotie van de KNAF op beurzen en evenementen en via de diverse social media kanalen. De KNAF heeft inmiddels nette cijfers qua bereik, likes en volgers op social media. Echter inhoudelijk
zijn de social media kanalen te weinig een weerspiegeling van hetgeen de KNAF doet binnen de vier pijlers van het
(meerjaren) beleidsplan. Dit wil de KNAF in 2020 sterk verbeteren.
De KNAF stelt in de maand november aanvullend op dit jaarplan een, nieuwe social media beleid op voor 2020.
Doel van het social media beleid is om beter in beeld te brengen:
1.
Wat de KNAF allemaal doet binnen haar vier pijlers;
2.
Hoe je binnen iedere tak van sport kunt starten met autosport en hoe je door kunt groeien naar internationaal
               niveau;
3.
Hoe de KNAF Academy / TeamNL talenten ambassadeurs zijn voor de autosport en welke trainingen zij volgen
               onder regie van de KNAF;
De KNAF wil in 2020 tevens bij 3 toonaangevende beurzen en/of evenementen aanwezig zijn, om daar:
1.
Als KNAF zichtbaar aanwezig te zijn voor haar licentiehouders om in te kunnen spelen op vragen die er spelen;
2.
De bezoekers duidelijk te maken hoe je als rijder of official deel kunt nemen aan autosport. Hoe begin je?
               Wat is er binnen welk budget mogelijk? Wat heb je ervoor nodig?
3.
Binnen het netwerk van de KNAF partners ontvangen en hun wegwijs / enthousiast te maken voor autosport.
Het bovenstaande samengevat in doelstelling, zet de KNAF in 2020 in op:
1.
Het social media beleid van de KNAF moet een duidelijke afspiegeling worden van de activiteiten van de KNAF
               als kennis- en expertisecentrum;
2.
De KNAF weet haar investeringen in social media content deels terug te verdienen door partners aan de
               video’s te koppelen;
3.
De KNAF is in 2020 zichtbaar aanwezig op toonaangevende beurzen en/of evenementen.
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OPLEIDINGEN
Binnen de pijler opleidingen komen in 2020 opnieuw de opleidingsprogramma’s voor talentvolle en ambitieuze sporters, officials en instructeurs terug. Binnen de KNAF Academy en Team NL wil de KNAF zich nog nadrukkelijker focussen
op internationaal toptalent in karting, rally en autosport. Waarbij er een aanscherping komt van in- en uitstroom criteria. Voor licentiehouders KNAF breed gaat de KNAF workshops op inschrijving organiseren, om zo alle licentiehouders
te laten profiteren van de kennis aanwezig binnen de KNAF Academy. Binnen de officialopleidingen ligt de focus op het
opleiden van (nieuwe) technisch commissarissen, artsen en verpleegkundigen. En de nieuwe opleiding tot race instructeur kent zijn vuurdoop in 2020.

Talentontwikkeling

TeamNL

Voor wat betreft de ontwikkelingsprogramma’s voor
toptalent heeft de KNAF in 2019 ervoor gekozen om de
naam TeamNL te gaan voeren, in plaats van KNAF Talent
First. TeamNL wordt door alle sportbonden gebruikt
voor haar topsportprogramma’s en zorgt daarmee voor
eenheid en herkenbaarheid. Een leek zal begrijpen dat
de TeamNL selectie van de KNAF, het jong oranje programma van de autosport is.

Het TeamNL programma van de KNAF richt zich in 2020
opnieuw op  het afleveren van Nederlands toptalent
achter de poorten van fabrieksteams. Doel is om in 2020
toptalent actief te hebben in de karting, autorensport en
rally.
De KNAF had in 2017 voor het laatst een rallytalent in
haar selectie, maar onderzoekt de mogelijkheden om
ook in de rallysport weer een toonaangevend programma te hebben, dat tot een nieuw rallytalent in 2020
leidt.
Binnen het karting / autorensport programma zet de
KNAF in op het afleveren van een volgend talent achter
de poorten van een fabrieksteam. Om dit te realiseren
is niet eenvoudig. De rijder blijft zelf verantwoordelijk
voor het bijbrengen van het benodigde budget en de
KNAF kan met name het verschil voor de rijder maken
door te investeren in een intensief trainingsprogramma onder begeleiding van experts op de simulator, op
fysiek gebied, op mentaal gebied, lifestyle en voeding en
mediatraining.
Om talenten via de karting naar de top van de internationale formule racerij te brengen, is de KNAF enkele
jaren terug een samenwerking aangegaan met MP Motorsport. MP Motorsport is één van de enige teams, zo
niet het enige team ter wereld dat actief is in de klassen
Formule 4, Formule Renault 2.0, Formule 3 en Formule
2. Precies de weg die internationaal gezien wordt als de
weg naar de top.
De KNAF heeft de ambitie om toptalent ook qua benodigd budget verder te kunnen helpen in cruciale fasen in
hun carrière. De KNAF is niet bij machte om dit budget
zelf op te hoesten en het ligt ook niet in de lijn der verwachtingen dat de subsidie inkomsten vanuit NOC*NSF
significant gaan wijzigen. De KNAF wil hier een werkgroep voor in het leven roepen die actief aan de slag
gaat met sponsorwerving.  
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KNAF Academy

Instructeurs

Waar TeamNL zich volledig focust op de formule racerij
(en mogelijk in de toekomst weer rallysport), zijn er ook
de diverse talenten actief in de toerwagens en GT klassen. De KNAF wil deze talenten intensiever gaan begeleiden in hun weg naar de internationale top.

De KNAF heeft in 2019 het project ‘licentiëren instructeurs kart-, race- en rallyscholen’ opgestart. Met ondersteuning van NOC*NSF en Brown Paper Company werkt
de KNAF een opleidingsprogramma uit voor nieuwe
instructeurs die werkzaam willen zijn bij racescholen
(rally en kartscholen volgen na afronding autorensport
opleiding).

Een inventarisatie onder talentvolle rijders in internationale klassen heeft opgeleverd dat zij er behoefte aan
een soortgelijke ondersteuning als de TeamNL talenten
krijgen. Waarbij zij het waardevol zien om gezamenlijk te
trainen met de TeamNL talenten op fysiek gebied, graag
begeleid willen worden op mentaal vlak, voedingsadvies
kunnen gebruiken en op gebied van (social) media begeleiding willen hebben.

Voor de instructeurs die reeds werkzaam zijn bij KNAF
erkende racescholen, introduceert de KNAF scholingsdagen. Tijdens deze jaarlijkse scholingsdagen zullen steeds
thema’s behandeld worden die relevant zijn voor het vak
van instructeur.
Doelstelling instructeurs:
1.
De KNAF implementeert de opleiding
              en licentie tot KNAF erkend raceinstructeur;

De KNAF wil samen met de secties kijken, hoe de expertise van de secties ingezet kan worden bij het talent(h)erkenning. Begin 2020 moeten er duidelijk in- en
uitstroom criteria zijn op basis waarvan talenten geselecteerd worden voor de KNAF Academy of TeamNL programma’s. En welke prestaties geleverd moeten worden,
om onderdeel te blijven van één van de selecties.
KNAF breed gaat de KNAF in 2020 workshops organiseren waar iedere licentiehouder zich op in kan schrijven.
Thema’s als wagenafstelling, (mental) coaching, fysieke
training en anti-doping worden hierin aangeboden.
Dit vertaalt in doelstellingen betekent dit voor talentontwikkeling in 2020:
1.
De KNAF Academy focust zich anders dan
               voorgaande jaren op internationaal toptalent in    
               de autorensport en rally en draagt een steentje
               bij aan hun ontwikkeling;
2.
De KNAF ontwikkelt met haar secties duidelijk  
               in- en uitstroom criteria op basis waarvan
               talenten geselecteerd kunnen worden voor
               TeamNL of KNAF Academy, wat er moet ge               beuren om in de selectie te blijven en wanneer          
               talenten uitstromen;
3.
De KNAF roept een werkgroep sponsoring in
               het leven die actief aan de slag gaat met het
               binden van partners aan de KNAF (Academy) /
               Team NL;
4.
De KNAF Academy organiseert workshops op
               basis van open inschrijving voor KNAF licentie               houders over thema’s die waardevol kunnen zijn
               in hun carrière.
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Officials

De autosportevenementen onder auspiciën van de KNAF kunnen niet doorgaan zonder voldoende (goed) opgeleide
officials. Officials zorgen voor de veiligheid en een reglementair goed verloop van de wedstrijd. De missie van de KNAF
is dan ook dat iedere uitgegeven officiallicentie zal staan voor een recente opleiding of bijscholing. En daarnaast dat
ieder evenement kan worden georganiseerd met ruim voldoende vrijwilligers die de veiligheid en sportiviteit waarborgen.

Vrijwilligersplan

Artsen en verpleegkundigen

Uit de onderzoeken is gebleken dat het aantal nieuwe
officials, onvoldoende compensatie biedt aan verloop
onder de officials en het feit dat er per official minder
evenementen worden gedraaid dan tien jaar geleden.

In 2018 is de eerste training autosportspecifieke vaardigheden voor ambulancediensten gegeven aan de commerciële ambulancediensten die actief zijn in de rally,
terreinsport, autocross en ovalracing. Deze diensten
zijn echter niet actief in de autorensport. In de autorensport hebben de medische vrijwilligers een arts of
verpleegkundige licentie, zij komen niet in aanmerking
voor de training autosport specifieke vaardigheden. De
KNAF Medische Commissie is van mening dat ook deze
officials een aanvullende training op autosport zouden
moeten krijgen. In 2020 wordt het eerste Medical Seminar worden gegeven aan alle officials met een arts of
verpleegkundige licentie. In 2020 worden de voorwaarden voor het behalen en behouden van de licenties arts
en verpleegkundigen opgenomen in het KNAF reglementenboek. Het Medical Seminar zal in de toekomst een
voorwaarde worden voor het afgeven van de betreffende licentie.

De werving van officials richt zich de komende jaren focussen op drie groepen. Naast nieuwe basis officials zijn
dit sportcommissarissen en technisch commissarissen.
Onder deze laatste twee groepen is een sterkte vergrijzing zichtbaar.
Samen met de Werkgroep Officials zullen de acties uit
het vrijwilligersbeleidsplan worden uitgevoerd.  

Technisch commissarissen rally en autorensport
Sinds 2 jaar zijn ook de voorwaarden voor het behalen
en behoud van officiallicenties opgenomen in het KNAF
Reglementenboek. In 2020 wordt een nieuwe opzet van
de licentiestructuur voor technische commissarissen
autorensport en rally gepubliceerd.
Onderdeel hiervan is een tweejaarlijkse scholingsdag,
waarvan de eerste in 2020 gegeven zal worden aan de
TC’ers in deze secties. Na het volgen van de scholingsdag
zal de licentie twee jaar geldig zijn.
Naast de gezamenlijke scholingsdag wordt in 2020 ook
het Handboek Technisch Commissaris vernieuwd en
verstuurd naar de technische commissarissen van alle
secties. Ook zal de opleiding voor trainees nog beter
worden vormgegeven.  
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In doelstelling focust de KNAF zich in 2020 voor wat
betreft officialzaken op:
1.
Implementatie van het in 2019 opgestelde
               vrijwilligersplan voor werving, opleiding en
               behoud van officials;
2.
Het in vernieuwde vorm opleiden en bijscholen
               van technische commissarissen rally en
               autorensport;  
3.
De ontwikkeling en implementatie van een nie               we opleiding voor artsen en verpleegkundigen.  
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ONDERSTEUNING
De pijler ondersteuning wordt in 2020 wat anders ingericht dan voorgaande jaren. Binnen de pijler ondersteuning komen alle plannen van de secties terug, waar met (financiële) ondersteuning van de KNAF in 2020 aan wordt gewerkt.
Toch is er één sectie overstijgend doel voor 2020 en dat is de implementatie van een nieuwe contributiemodel.

Aangepast contributiemodel
Naast de sectieplannen is er in 2020 één generiek voorstel tot wijziging onder de pijler ondersteuning en dat is het
contributiemodel. De KNAF wil met een gewijzigd contributiemodel twee dingen bereiken:
1.
Een duidelijker onderscheid aanbrengen tussen het niveau waarop de organisator actief is en het contributie               bedrag dat deze daarvoor betaald.
2.
Een administratieve vereenvoudiging door kalendergelden in het contributiebedrag te verwerken.  
Dat de KNAF een duidelijker verschil wil aanbrengen tussen het niveau waarop de organisator actief is, is grotendeels
gelegen in de werkzaamheden die het met zich meebrengt. Een club organisator die één of meerdere wedstrijden in
Nederland organiseert, brengt doorgaans mindere administratieve werkzaamheden met zich mee, dan een internationaal kampioenschap die door heel Europa trekt.
Denk hierbij aan verschil in autorisatieverzoeken voor de wedstrijden, afstemmingen met buitenlandse ASN’s, eventuele CAR zaken etc.
De KNAF rekende tot op heden 30 euro kalendergeld per evenement. Wat tot een veelvoud aan 30 euro facturen leidt
op jaarbasis. De KNAF streeft naar een administratieve vereenvoudiging door deze kalendergelden in het contributiemodel te verwerken.
De KNAF gelooft erin dat de kwaliteit van organiseren omhoog gaat als een organisator door het jaar heen meerdere
evenementen organiseert. Het nieuwe contributiemodel is erop ingericht dat organisatoren die veel organiseren in de
basis goedkoper uit zijn qua contributiebedrag en kalendergelden opgeteld, dan in de oude situatie wanneer zij voor
ieder wedstrijd 30 euro kalendergeld in rekening kregen gebracht.
Het contributiemodel komt er in 2020 als volgt uit te zien:
1.
2.
3.
4.
5.

Organisator club evenementen alleen in Nederland
Organisator club evenementen in Europa
Organisator Nederlands Kampioenschap evenement
Organisator Benelux evenementen
Organisator Internationale serie / EK / WK wedstrijden*

200 euro
250 euro
500 euro
750 euro
                          1.000 euro

In het prijsvoorstel is gekeken naar de contributiebedragen / kalendergelden in de omringende landen. Tevens is in de
prijsstelling rekening gehouden met het feit dat de kalendergelden de afgelopen jaren niet zijn geïndexeerd.
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SECTIES
De sectieplannen worden, onder voorbehoud mandaat
ALV, tijdens een KNAF bestuursvergadering in december
2019 vastgesteld en zullen daarna in dit jaarplan worden
verwerkt.
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