Notulen bestuursvergadering 13 november 2014
Aan: Hans (vz), Leo (secr), Fred (penning), Jolanda, Gert, Ron, Peter.
Locatie: Fred
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 2 oktober 2014
*Akkoord met kleine aanpassingen en kan op de website
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* Kalender 2015 (Fred) bespreken
Kalender met kleine aanpassingen akkoord
* Contributie lijst (Fred) bespreken
Nu het clubblad niet meer bestaat is de vraag hoe we de contributie bedrag voor de leden
en adverteerders gaan bepalen. Er wordt een voorstel uitgewerkt voor de
ledenvergadering.

3

Wel en wee van onze leden
* Leo en Peter zullen tijdens de ALV hun functies als secretaris en algemeen
bestuurlid neerleggen en zijn niet beschikbaar.

4

Lopende actiepunten bespreken
* De link naar de site van Cosy Chicks zullen we definitief niet toevoegen

5

Alternatief KM-klassement
* Voorstel voor de nominatie van Hans blijft

6

Komende evenementen
* Zuipen om nix / thema avond is voorbereid en zal Hans een korte enquête houden
over de invulling van F/F en Culinaire avond
* Sinterklaas inhaaltocht volgens draaiboek en aangevuld met Bacchus vrijwilligers

7

Secretariaat, ledenadministratie.
* Jos Kerssens, Kees Hollenberg en Arnoud Haasbroek nemen afscheid.
Administratie ledenlijst, incassolijst en contactenlijst gmail aanpassen.
* Het postadres van Marit Appel is de Chopinstraat, Frank van der Tuin is nieuw lid.

8

Clubblad artikelen op website
* Kim maakt een verslag en Ron levert foto's van het clubweekend.

9

Evaluaties Ontbijtwandelen
* Prachtig weer, goede opkomst van 22 volwassenen en 8 kinderen en prima ontbijt.

10 Detail voorbereidingen komende evenement(en)
* De Nieuwjaarsreceptie moet gereserveerd worden in 't Hoorntjes op zolder. Fred !
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
* Gesproken is over een alternatief voor het clubweekend.
Gezien de fraaie ligging, de vele uitstapmogelijkheden, bereikbaarheid en kosten, is
voortzetting voorlopig heel wenselijk. Gert gaat kijken voor alternatieven. Als dit
niets wordt, dan zal hij weer reserveren
* Jo heeft diverse bandjes beluisterd voor het Happy Weekend. Uitzoeken wie het
meest geschikt lijkt, Be Rude, Fabric of Left Behind
Volgende vergadering op do 4 december 2014.

