Notulen bestuursvergadering 27 augustus 2015
Aan: Hans (vz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert, Ron.
Locatie: Ron Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 9 juli 2015
* in orde bevonden; kan op de site
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* Toertocht Highlow Rangers 15 aug was erg leuk met Hans W, Tim en Wido. Ca.
200 km met koffiestop bij Wil Hartog. Totale opkomst 76 rijders. Budget van thema
avond is gesponsord in ruil voor lezing op 27 of 28 november a.s.
Hou de site in de gaten!
* Vragen / opstart contributie. Loopt over algemeen goed en Fred pakt eventuele
problemen op.
* Softshell jacks / pasmodellen. Tijdens clubavond ook onder aandacht brengen.
Dan nieuwe bestelling plaatsen.
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Wel en wee van onze leden
* Cor Sander heeft door een ongelukkige stap van de trap zijn middenvoetsbeentje
gebroken.
* Marcel Broersen en Rik Sander hebben (samen) een ongeval gehad. Marcel ligt
met een open beenbreuk in het ziekenhuis. Rik mankeerde niets.
* Roy van de Reep is gevallen tijdens het rijden op het circuit en is zijn motor weer
aan het opknappen.
We wensen al deze onfortuinlijke leden veel sterkte.
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Lopende actiepunten bespreken
* plaatsing recente foto’s evenementen; Happy weekend staan erop, BBQ volgt.
* plaatsing link MC Roadrunner op website – toestemming Peter Janssen -> Leo.
* status adverteerders – 25/8 opgevraagd (Leo)
* notulen ALV – 8/6 beloofd, 25/8 opnieuw gevraagd (Leo)
* inloggegevens FB (Jo) – 25/8 nagevraagd – Hans Padding vragen om clubavond 5
sept via FB onder de aandacht te brengen.
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Komende evenementen
* Toertocht met clubavond zat 5 september – 93 flyers uitgedeeld. Dit weekend komt
advertentie nogmaals in het Witte Blaadje. Hans Padding vragen om aandacht via
FB te vragen. Alles met ’t Voorom geregeld (beamer, laptop, softshelljack, harde
schijf Bacchus met foto’s) Hans vraagt Kees Koomans om foto’s te maken bij
rotonde. Vooraf vragen wie mee-eet en 2 muntjes pp uitdelen, via voorrijder.
* Clubweekend – we zitten vol, 36 personen. 2e aanbetaling + borg gedaan. Info
mailing naar alle deelnemers verstuurd. Vervoer boodschappen evt. met bus van
Ron z’n vader, bestuurd door de meiden, met ijs op te koelen etenswaar achterin.
Vlees via Guus, gevacümeerd. Cor T. maakt in ieder geval een route. Bier is
geregeld. Check BBQ inz kolen of gas en haardhout. Evt. kamerindeling maken.
* Poetsdag definitief vervallen voor dit jaar.
* ZoN / Thema-avond op 14 november – wordt Highlow Ranger op 27 of 28 nov.
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Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – wijziging email Walter Sterkenburg, adres JdV, Astrid vL.
Aanvulling gegevens Roy van de Reep, Robert Sjoers, Marcel Broersen.
*.Overdracht secretariaat (ALV en adv nog via Leo), aanpassing KvK loopt.
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Clubblad artikelen op website
* Verslag en foto’s Happy Weekend
* Verslag BBQ met recepten door Jo
* Verslag ALV
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Evaluaties
* geen
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Mailing van de maand
* Toertocht met clubavond voor leden zat 5 september (stukje site)
* Clubweekend – is reeds verzonden
* Geen Poetsdag – is vervallen

10 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. nvt
Vergaderdata 2015 en locaties:
Do 4 dec 14
Gert
Do 8 jan
Leo
Do 5 feb
Fred
Do 5 mrt
Ron
Do 26 mrt
Gert
Do 7 mei
Hans
Do 4 juni
Jolanda
Do 9 juli
Gert
Do 3 sept
Ron
Do 1 okt
Fred
Do 5 nov
Jolanda
Do 3 dec
Hans

