Notulen bestuursvergadering 03 juli 2014
Aanwezig: Jolanda (notulen), Fred (penning), Ron, Peter, Gert.
Afwezig: Leo (secr), Hans.
Locatie: Peter
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 5 juni 2014
* Geen opmerkingen
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* Zondag as. is de 10e Happy Sunday Toer. Hans en Gert zitten bij de inschrijving.
Jolanda komt bij de uitschrijving, na de route te hebben gereden.
* Mailing van Motor73; aanbrengen van nieuwe abonnee's kan geld opleveren.
Gaan we geen tijd en energie in steken.

3

Wel en wee van onze leden
* Hans Weel doet nog rustig aan, maar is herstellende.
* Jeroen Krom is vader geworden van dochter Kate. Jeroen en Sabine, van harte!

4

Lopende actiepunten bespreken
* Website gereed.
* Dagtochtjes door Fred Feller vallen goed in de smaak
* Bacchus archief loopt goed, op harde schijf.

5

Website
* Website gereed. Nu aan de slag! Gert heeft instructie gehad.
* Links naar adverteerders completeren als ze aangeschreven zijn en hebben
gereageerd
* Gert kan ook de agenda actueel houden.
* Nog een backup aanwijzen voor het uploaden van foto's.

6

Alternatief KM-klassement
* Nog geen concrete ideeen

7

Komende evenementen
* Happy Sunday Tour, 10de editie op 6 juli. Gert heeft route gemaakt en deze is
voorgereden. Publicatie is verzorgd in witte Blaadje, Castricummer, Nieuwsblad en
Heilooer. Bezetting 's morgens bij 't Voorom Hans en Gert en 's middags Jolanda en
Gert. Fred regelt de kas.
* Culinair weekend nog twijfelachtig. Zijn Marije en Monique nog bereid ? Nog niet
nagevraagd. Alternatieven zijn; boerengolf, klootschieten of kookworkshop.
Schrappen we voor dit jaar. We gaan inventariseren voor volgend jaar.

8

Secretariaat, ledenadministratie.
* Nieuwe leden wordt nog contact mee opgenomen (Marit Appel en Paul Klaver)

9

Clubblad artikelen op website
* Laatst aangeleverde verslagen uit clubblad ook op website plaatsen.

10 Evaluaties
* Schwarzwalderrubbergummers was met 15 deelnemers een succes. Is wel een
individueel initiatief en stond daarom niet op de agenda.

* Kindermiddag 14 juni is afgelast wegens te weinig animo. Minimum deelname is
gesteld op 25 volwassenen. Twee dagen voor de datum hadden zich 22 mensen
aangemeld. Feedback was dat we vooral volgend jaar wel weer de kindermiddag
moeten organiseren.
* TT-Assen 28 juni bezocht door 14 (semi) Bacchusleden en 25 Denen. Spectaculair
en alle weertypes gehad. Volgend jaar meer mensen mee naar de camping.
11 Voorbereiding Clubweekend.
* Er hebben zich 31 mensen gemeld en betaald. (min. is 36) Na de HST pakken we
het routes maken op. Fred en Gert regelen binnenkort de tweede aanbetaling.
Verdere acties na de zomervakantie. Nadenken over vervoer voor de
boodschappen. Stereo hoeft niet mee.
12 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
* Gert: moet de contributie worden aangepast, nu twee rijdende leden op één adres
geen clubblad meer krijgen. Voorstel voorbereiden. Dit moet in de ledenvergadering
worden besloten. Ook moeten de donateurs in de mailinglijst worden opgenomen.
* Gert: gaat het bestuursuitje nog door? Staat gepland op zondag 24 augustus om
ca. 16.00 uur eerst terrassen en daarna eten bij de Italiaan.
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 kopij 2014:
n.v.t.

