Notulen bestuursvergadering 4 juni 2015
Aan: Hans (vz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert.
Afwezig: Ron.
Locatie: Jolanda
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 7 mei 2015
* met enkele aanpassingen zijn notulen goedgekeurd en kunnen op de site.
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Mededelingen, ingekomen stukken:
* Mailing sleuteldag Big Twin via Han en Alma is doorgestuurd aan de leden.

3

Wel en wee van onze leden
* Danny Weel heeft een HD Heritage Softtail gereden. Motor bleek gehuurd en is
goed bevallen.
* Fred T. is, tezamen met Fred F en Jan S naar de Himmerlandstraef in
Denemarken gegaan, met 2 proppen in z’n achterband. Was erg leuk.
* Gert, Marcel en Jo zijn met Hemelvaart naar Camping De Hei in Siebengewald
geweest. Echt een aanrader!
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Lopende actiepunten bespreken
* Hans wil z.s.m. de foto’s van recente evenementen (o.a. Happy Weekend) op de
site zetten. Mogelijk is de stick nog bij Anita. Fred T probeert extra USB-sticks te
regelen.
* JdV – Opnieuw 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.
* Fred T. maakt machtiging als pdf om op de website te zetten, zodat leden ‘m zelf
kunnen downloaden, tekenen en naar de penningmeester mailen.
* Inloggegevens van Bacchus FB pagina opvragen bij Hans P. (actie Jo)
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Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken
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Komende evenementen
* Culi Familie BBQ op 20 juni – status 23 volwassenen en 13 kids. Spellen wordt
aan gewerkt. Aparte mailing met programma versturen. Vooruit betalen naar
Bacchus rekening i.v.m. aanbetaling. Jo e.e.a. afstemmen met kok Joop.
Nogmaals mailing versturen i.v.m. toertocht op 20 juni door Jo Vertrek bij Scouting.
Wel € 50 huur aan Scouting. Evt. nog vrijwilliger voor de kinderspelen. Gert maakt
route.
* 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.
* Happy Sunday Toer van 5 juli vervalt definitief. LOOT is door Gert afgemeld. We
een alternatieve toer doen op waarschijnlijk 5 september. Clubavond-toer actie bij
Hans. Reclame in dorp maken voor bijv. toer met clubavond (vast bedrag met saté
bij Jan) Flyers in de bus gooien bij mensen die een motor hebben. Hans vraagt
vrijwilliger om foto’s te maken tijdens de toertocht.
* Clubweekend in La Roche. Het huis is vol! 36 inschrijvingen, waarvan 2 eventuele
afzeggingen, dus nog 2 plaatsen beschikbaar! 2e aanbetaling op 7 augustus.
* Ontbijtwandelen op 1 november. T.z.t. locatie bepalen.
* ZoN / Thema-avond op 14 november. Hans hoort even aan Wido.
* Hans heeft Scouting gereserveerd voor Pasen 2016.
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Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – Roy van de Reep is nieuw leden. Fred T werkt ledenlijst bij en
stuurt deze naar alle bestuursleden.
*.Overdracht secretariaat is gebeurd, aanpassing KvK gaat Jo regelen.
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Clubblad artikelen op website
* Foto’s Happy Weekend nog door Hans en Anita aan te leveren. En van wie verder
nog foto´s heeft.
* Verslag ALV, na beoordeling bestuur, kan dit op de site. Nogmaals Leo vragen
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Evaluaties
* geen.

10 Mailing van de maand
* Culi Fam BBQ – programma en verzoek om betaling versturen.
* Flyer uitwerken en vooraf (eind juni, voor schoolvakantie) advertentie in Witte
Blaadje ter aankondiging Clubavond 5 september.
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. Geen.

