Notulen bestuursvergadering 08 mei 2014
Aanwezig: Hans (vz), Leo (secr), Fred (penning), Jolanda, Gert, Ron, Peter.
Locatie: Hans
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 10 april 2014
*Kleine taalfoutjes, na herstel op website plaatsen.
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
*De Grote Clubactie, prima initiatief, maar voor ons niet van toepassing.

3 Wel en wee van onze leden en sponsoren
* De prestaties van Jamie Sikkelerus zijn opvallend goed. Tiende plaats in Assen en nu op naar
Imola. Zie ook http://www.mxteamakersloot.nl
4

Lopende actiepunten bespreken.
*Akkoord lijst van adverteerders uit 2013 voor 2014
Autobedrijf Akersloot, Cafetaria Akersloot, Damphegeest, Hoogland
Keurslagerij, Hrecabedrijf 't Hoorntje, Luten Kozijnen, Motoport Wormerveer,
Stelvio Motorreizen, PN van Baar Brood & Banketbakkerij, Gerjac Transport
bv, Ott Motoren Edwin, Stuifbergen Assurantien BV,
De adverteerders zullen schriftelijk geinformeerd worden over het vervallen
van het clubblad, met verzoek om tegen een vergoeding te worden vermeld
incl. link op de website
*Afspreken tweede bestuurslid voor bijhouden agenda website
Is akkoord en na opstellen instructie “website invoer” zal ook Gert de agenda
bijhouden

5

Website
* zie actiepunten

6

Alternatief KM-klassement
* Nog geen flitsend alternatief gevonden

7

Jubilarissen
* Lijst gearchiveerd op schijf

8 Secretariaat, ledenadministratie.
*Twee nieuwe leden aangekondigd, Paul Klaver, Molenbuurt en Marit Appel, Chopinstraat
*Aanvraag automatische incasso, wachten is op contract van de bank.
Software pakket is gekocht, wacht nog op levering en installatie
*Getekende machtigingen leden een lage score. Besluit om op naam, naar het
huisadres, de factuur 2014 en de machtiging te sturen
*Persoonlijk lidmaatschap MAG aan de voorzitter koppelen
*Moederlijst leden, bij secretaris onderbrengen en beheren.
*Mutaties KvK zijn verwerkt inclusief het huidige mailadres.
9

Clubblad artikelen op website
*Verslag over Happy Weekend toevoegen, wie o wie

10 Evaluatie Happy weekend.
*Alle vrijwilligers (die geen lid zijn) zijn bedankt met een attentie.
*Opruimen liep nagenoeg vlekkeloos met voldoende handjes
*Factuur naar “t Hoorntje sturen.
*Rekening van de Scouting nog te ontvangen voor de overnachtingen
*Draaiboek 35 jaar is besproken en zijn de verbeterpunten opgenomen.
11 Voorbereiding Clubweekend.
* Inmiddels zijn er ongeveer 10 betaalde aanmeldingen. Er is nog even tijd voor het
sluitingstermijn van eind juni.
12 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*Op de website vermelden dat de T-shirts met het nieuwe logo bij Hans Weel te verkrijgen zijn
voor Eu 12,50
*Aan Hans Padding vragen of het logo op faceboek ook vernieuwd kan worden.

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
Fred
Do 6 nov
Ron
Do 4 dec
Gert
Inleverdata copij 2014:
20 mei

