Notulen bestuursvergadering 10 april 2014
Aanwezig: Hans (vz), Leo (secr), Fred (penning), Jolanda, Gert, Ron, Peter, Engelien
Locatie: Gert
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 06 maart 2014
Geen opmerkingen
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* Schrijven van LOOT (aan Gert overhandigd). Doen we verder niets mee

3

Wel en wee van onze leden
*Geen

4

Lopende actiepunten
* Toegevoegd, adverteerders benaderen adhv dossier Peter en stand van zaken
website

5

Website
* Betaling uitvoeren, zie factuur, eerste deel 90%, na voltooiing 10%
* Foutjes weggewerkt, zoals tekst logo en overzicht bestuur.

6

Alternatief KM-klassement
* Nog geen flitsend idee

7

Jubilarissen
* Lijst is uitgewerkt, brieven zijn opgesteld, verspreiden, krijgen gratis BBQ
aangeboden

8

Secretariaat, ledenadministratie.
* Aanvraag automatische incasso, wachten is op contract van de bank.
Software pakket is gekocht, wacht op levering.
* Persoonlijk lidmaatschap MAG voor de volgende penningmeester.
* Ontwikkelen “moederlijst leden”
* Mutaties KvK

9

Clubblad artikelen op website
* In ontwikkeling

10 Evaluaties
* Toerritje Kazematten Afsluitdijk geslaagd, 9 personen vertrokken, met 7 motoren
11 Ledenvergadering 22 maart om 20.00 uur op Zolder
* Lage opkomst uiteindelijk 12 personen, daardoor agenda onderwerpen snel
afgewikkeld en akkoord
12 Voorbereiding 35 jarig jubileum / Happy Weekend 2014
* Band gereserveerd, PRB Experience
* Highland games, Damhpegeest biertjes, doedelzakspeler, alles geregeld
*Bierflesjes stickeren op donderdag 16 april, 1900 uur
*Aankondigingsmailing naar de buitenlandse gasten verzonden.
* T-shirts, 125 besteld, getailleerd met V-hals
*Muzikale aankleding bij kampvuur met CD-tjes
*Oldtimers, inmiddels 15 tot 20 aanmeldingen

*Verzekering, niet gedaan, wel bord plaatsten “Deelname op eigen risiko”, brief
opstellen voor deelnemers highland games.
*EHBO, nogmaals Corry vragen
*Speciale attentie voor de jubilarissen zijn in de maak
*BBQ met compleet speenvarken wordt door Ron geregeld, kost Eu 130,*Sleutelhangers zijn inmiddels afgebraamd en klaar
*Geluidsinstallatie wordt zondag door Leo geregeld (van Heeren Zeventien)
*De prijzen voor de deelnemers van de highland games zijn klaar(Erik Imming)
*Dranghekken worden vrijdag aangeleverd (Erik)
*Schotse kilts (one fits for all) voor de bestuursleden worden door Jolanda gekocht
*Consumptie prijzen zijn vastgesteld en in het draaiboek opgenomen.
*Hans huurt twee party-tenten voor de oldtimers, zondagochtend opzetten
*Leo verzorgt een oranje “wing” voor het drankbuffet, zondagochtend opzetten
*Foto's worden gemaakt door de dochter van Hans
*Draaiboek ligt klaar (Jolanda)
14 Voorbereiding Clubweekend.
*Inschrijfformulier staat nu ook op de website
*
13 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*Geen
Vergaderdata 2014 en locaties:
Do 9 jan
Leo
Do 6 feb
Peter de K.
Do 6 mrt
Ron
Do 3 april
Gert wordt 10 april
Do 8 mei
Hans
Do 5 juni
Jolanda
Do 3 juli
Peter L
Do 4 september Leo
Do 2 oktober
??
Do 6 nov
Ron
Do 4 dec
Gert
Inleverdata copij 2014:
13 januari
17 februari
20 mei
Lopende actiepunten
a/ Website perikelen GEREED
*Overdracht tenaamstelling, naam van L.Lubbers > lubbers.leo@gmail.com
*Account en tenaamstelling per 20-07-13.
*Archivering besproken en ligt vooralsnog bij de secretaris (in de gele map).
* Website online per 09-04-2014
b/ Thema dagtochtjes organiseren Wido en Leo , tips en bestemmingen
*Laverda museum Hillegom ( idee van Alma )
*Ford Museum Hillegom ( idee van Fred )
*Raceteam Edwin Ott
*Bezoek wedstrijden Jaimy Sikkelerus

