Notulen bestuursvergadering 9 juli 2015
Aan: Hans (vz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert, Ron.
Locatie: Gert Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 4 juni 2015
* Goedgekeurd, kan op de site
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* Geen.

3

Wel en wee van onze leden
* Sterkte voor Eric Imming, die is geopereerd aan zijn galblaas. Operatie is goed
gegaan en herstel zal nog enige tijd in beslag nemen.
* Marc Kerssens gaat in 2016 de (hernieuwde) Supertoer rijden.

4

Lopende actiepunten bespreken
* recente foto’s evenementen liggen bij Leo. (Hans)
* plaatsing link MC Roadrunner op website – toestemming gevraagd via Danker.
* status adverteerders – 9/7 opgevraagd aan Leo
* notulen ALV – 8/6 beloofd, 9/7 opnieuw gevraagd (Leo)
* machtiging staat in pdf op website
* inloggegevens FB opvragen (Jo)

5

Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken

6

Komende evenementen
* Toertocht met clubavond zat 5 september. Ca. 120 km. Eind augustus nogmaals
advertentie witte blaadje. Gedurende augustus flyer in de bus gooien. Vertrek om
11.00u in groepen met voorrijder. Na afloop 1 of 2 consumpties van de club. Om 18u
eten, keuzemenu à € 10,-. Potje maken voor de drankjes. Evt. foto’s / film vertonen.
* Clubweekend. Per 28/6 29 betalende leden. Er zijn nog 2 reserveplekken vrij. 7
aug 2e aanbetaling. Dan routes maken.
* ZoN / Thema-avond op 14 november. Wido heeft iemand op het oog, maar nog
geen contact gehad.

7

Secretariaat, ledenadministratie.
* Gegevens van Roy van de Reep achterhalen. Nieuw adres van Astrid van
Leeuwen opvragen.
*.Overdracht secretariaat (ALV en adv nog via Leo), aanpassing KvK (Jo)

8

Clubblad artikelen op website
* Verslag en foto’s Happy Weekend
* Verslag ALV, zodra gereed en goedgekeurd.

9

Evaluaties
* Culi Fam BBQ van 20 juni. Goed gegaan, iedereen was enthousiast. Financieel
overzicht gemaakt en naar penningmeester gestuurd. De vishengels en een leren
bal zijn stuk en zoek. Hiervoor moet nieuw komen. Misschien waren hoeveelheden
iets krap, maar geen commentaar gehad. Wel nog recepten opgevraagd

10 Mailing van de maand
* Toertocht met clubavond zat 5 september
* Flyer clubavond 5 sept naar niet leden
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
* Jaimie heeft goed gereden tijdens de TT.
* Layout notulen vereenvoudigen, actiepunten opschonen (Jo)
* Verzoek om een whatsapp-groep aan te maken voor urgente mededelingen (Ron).

