Notulen bestuursvergadering 7 mei 2015
Aan: Hans (vz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert, Ron.
Locatie: Hans Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 10 en 26 maart 2015
* met enkele aanpassingen zijn notulen goedgekeurd en kunnen op de site.
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* Een delegatie van Bacchus (Fred T, Fred F, Saskia en Jan S) is naar het jubileum
van MC Roadrunner geweest en hebben een aandenken (gemaakt door Eric Imming)
aangeboden. Dit viel in goede aarde.
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Wel en wee van onze leden
* Rik Sander is onderuit gegaan met z’n crossmotor en heeft z’n knie bezeerd.
* Gert heeft een (bijna) nieuwe motor, een Triumph Speed Triple R.
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Lopende actiepunten bespreken
* JdV - Contact opnemen met Leo over de status van de adverteerders, 2014
hebben we ook al contributie gemist, dit jaar liever niet. Fred zal factuur sturen.
* In verband met verkleining bestuur worden familiedag en culinair samengevoegd.
* Machtiging als pdf op de website zetten, zodat leden ‘m zelf kunnen downloaden,
tekenen en naar de penningmeester mailen.
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Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken

6

Komende evenementen
* Culi Familie BBQ op 20 juni – uitnodigingen / mailing zijn de deur uit. Wacht op
aanmeldingen. Indien te weinig aanmeldingen, dan vervalt workshop en op 2 juni
direct een ‘gewone’ BBQ regelen. Dit wel mailen!! Wel € 50 huur aan Scouting.
* Happy Sunday Toer van 5 juli vervalt definitief. LOOT wordt door Gert afgemeld.
Mogelijk gaan we een alternatieve toer doen. Reclame in dorp maken voor bijv. toer
met clubavond op zaterdag 4 juli. (vast bedrag met sate bij Jan) Flyers in de bus
gooien bij mensen die een motor hebben.
* Himmerlandstreaf in Aars op 29 mei gaan clubleden heen. Wie mee wil contact
Fred F.
* TT Assen – geen concrete actie door Bacchus. Er gaan wel leden heen. Men moet
zelf de kaarten en evt. camping regelen. Info bij Tim of Gert.
* Clubweekend. 31 inschrijvingen, waarvan 21 betaald. Mailing uitsturen dat er nog
slechts een paar (5) plaatsen vrij zijn …
* Ontbijtwandelen op 1 november. T.z.t. locatie bepalen.
* ZoN / Thema-avond op 14 november. Hans hoort even aan Wido.
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Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – Marc Kerssens en Paul Kaandorp zijn nieuwe leden. Gert stuurt
Jo de mailadressen. Nog even de mailing culinair doorsturen.
*.Overdracht secretariaat is gebeurd, aanpassing KvK gaat Jo regelen.
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Clubblad artikelen op website
* Verslag door Hans al op de site en foto’s Happy Weekend Hans en Anita nog aan
te leveren. En van wie verder nog foto´s heeft.
* Verslag ALV, na beoordeling bestuur, kan dit op de site.
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Evaluaties
* Happy Weekend. Financiën op een rijtje gezet. Dankzij scherp inkopen (drank,
ham en kaas bij Makro), goede omzet in de keuken/kampvuur en gegarandeerd
inkomen van het ontbijtbuffet. Alles goed gegaan, gezellig, ook bij het kampvuur,
leuke band, geen rottigheid. 39 inschrijvingen, 89 BBQ, 57 Chinees, 23 motoren met
30 personen toertocht. 7 teams voor het dart toernooi, wisselbeker is naar Tees
Riders. Nadenken over band voor volgend jaar.

10 Mailing van de maand
* Culi Fam BBQ – uitnodiging is 5-5-15 verzonden. Eind mei opnieuw versturen.
* Herinnering Clubweekend sturen, nog 5 plaatsen vrij.
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. Ron: Kunnen de softshell jacks niet geborduurd worden? Wordt dubbel zo duur en
dan moeten er meer tegelijk gedaan worden.
* Gert: Scouting reserveren voor volgens jaar Paas. Regelt Hans.

