Notulen bestuursvergadering 4 december 2014
Aan: Hans (vz), Fred (penning), Jolanda (not), Gert, Ron.
Locatie: Gert
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 13 november 2014
*Akkoord met kleine aanpassingen en kan op de website
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* Kalender 2015 is definitief gemaakt d.d. 16-11-2014. Alle data zijn aan ’t Hoorntje
doorgegeven en bevestigd. NJR doen we op Zolder (was eigenlijk beurt ’t Voorom,
maar toch)
* Contributie lijst (Fred) bespreken. Jo maakt brief voor clubbladdonateurs en Leo
maakt brief voor adverteerders over de aanpassing contributie. Er wordt een
voorstel uitgewerkt voor de ledenvergadering.
* Bedankbrief van Gerard Lute ontvangen. Hij was enthousiast en wil lid worden

3

Wel en wee van onze leden
* Leo en Peter zullen hun functies neerleggen en zijn niet meer beschikbaar. We
zoeken nieuwe bestuursleden!!
* Jeroen Krom en zijn Sabine zijn op 28 november jl. getrouwd. Gefeliciteerd.
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Lopende actiepunten bespreken
* Er is behoefte aan visitekaartjes. Hans gaat dit uitzoeken.
* Voorstel uitwerken contributieaanpassing en mailing t.b.v. ledenvergadering
voorbereiden.
* Links zijn aangepast. De logo’s adverteerders moet nog aangepast.
* Alternatief huis zoeken voor Clubweekend door Gert.
* Band voor Happy Weekend zoeken.
* Enquête bespreken (evenementen samenvoegen, verkleinen bestuur)
* Kids BBQ naar andere locatie
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Alternatief KM-klassement
* Voorstel voor de nominatie van Hans blijft

6

Komende evenementen
* Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 10 januari as. om 21.00 uur op Zolder. Pot maken,
iedereen krijgt 2 muntjes in de pot en hapjes regelen met Hans Dekker.
* Film/Fondue-avond op zaterdag 14 februari as. in ’t Achterom. Info volgt. Valentijn.
* Ledenvergadering op zaterdag 21 maart om 20.00 u op Zolder. Bestuursleden
gevraagd!!! Agenda rondsturen.
* HW uitnodigingen maken en versturen
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Secretariaat, ledenadministratie.
* Theo Kerssens en Henk Duiker nemen afscheid.
* Administratie ledenlijst, incassolijst en contactenlijst gmail aanpassen.

8

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

9

Evaluaties
* Zuipen om nix / thema avond is goed bezocht met 52 gasten, waarvan 20 leden.
Was eerste keer voor Gerard Lute, maar heel leuk en enthousiast gedaan.

* Sinterklaas inhaaltocht goed gegaan, behalve dat de verkeerde persoon de Sint
had weggebracht.
10 Mailing van de maand
* NJR op zaterdag 10 januari as. om 21.00 uur op Zolder
* Ledenvergadering 21 maart – Agenda rondsturen
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
* FT – ook een keer naar een veteranenrace van Gerard Lute.
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
Do 4 september Leo
Do 2 oktober
Fred
Do 13 nov
Ron
Do 4 dec
Gert
Do 8 jan
Leo

