Notulen bestuursvergadering 5 oktober 2015
Aan: Hans (vz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert, Ron afwezig. Leo i.v.m. website.
Locatie: Fred Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 27 augustus 2015
* in orde bevonden; kan op de site
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* Softshell jacks / pasmodellen. Er zijn er nog 3 in bestelling bij clubleden en Hans
zal contact opnemen met Engelsen voor hun bestelling.

3

Wel en wee van onze leden
* De toestand van John Spaansen baart ons grote zorgen. We worden op de hoogte
gehouden door Michel Couvert. Wil je een kaartje sturen, het adres is bekend bij het
bestuur.
* Tijdens clubweekend hebben Fred T., Rik S en Monique K helaas schade
opgelopen. Gelukkig geen letsel. We wensen deze onfortuinlijke leden veel sterkte.

4

Lopende actiepunten bespreken
* plaatsing recente foto’s evenementen; Clubtoer en –avond, Clubweekend.
* status adverteerders – 12/9 langsgegaan en navragen (Leo en Jolanda)
* notulen ALV – 5/10 opnieuw gevraagd (Leo)
* inloggegevens FB (Jo) – publicaties volgende evenement via FB.

5

Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken –

6

Komende evenementen
* Poetsdag definitief vervallen voor dit jaar.
* Dampegheest bier en zuur vlees-avond voor Bacchus-leden en overige
geïnteresseerden op zaterdag 31 oktober. (is geen clubevenement)
* Ontbijtwandelen zondag 1 november. 9u wandelen, 10u ontbijten. Bij Ruijterhuis in
de Serre!!! Jolanda regelt dit.
* Thema-avond op 14 november – wordt Highlow Rangers op za 12 december.
Wido maakt een stukje
* NJR op zaterdag 9 januari 2016 om 21.00u Op Zolder.
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Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties –Robert Sjoers, Jenny Klinkhamer, Frank de Laat, Kees
Hollenberg – Welkom! Waarschijnlijk Ron Duin en Michel Klein ook.
*.Overdracht secretariaat (ALV en adv nog via JdV, Leo), aanpassing KvK opsturen.

8

Artikelen op website plaatsen
* Verslag BBQ 20 juni met recepten door Jo
* Verslag ALV - Leo
* Foto’s BBQ 20 juni
* Foto’s clubtoer en –avond 5 september
* Foto’s clubweekend 18 september – verslag van Rik Sander / Roy v/d Reep

9

Evaluaties

* Clubtoer en – avond. 32 motoren, 36 personen. Hiervan waren er 8 niet-lid. Veel
positieve berichten, geslaagde middag en avond. Eten aan de bar erg leuk, er
kwamen mensen speciaal voor en er kwamen mensen terug voor de clubavond.
Volgend jaar weer. Eventueel andere datum, voor vakantie? Publicatie via Witte
Blaadje en via Fb, niet meer persoonlijk.
* Clubweekend. Geslaagd. In begin beetje vervelend met kamerverdeling. Mooie
route Luxemburg met beetje regen. Beetje rommelige, maar mooie route Eifel.
Gezellige avonden in de bar. Lekker gegeten en gedronken. Hotelkamers waren iets
minder dan andere jaren, de sfeer was daarentegen wel erg gezellig. Alle waar naar
z’n geld. Boodschappen volgend jaar misschien minder huismerken … paar dingen
te weinig; iets meer aandacht aan besteden.
10 Mailing van de maand
* Ontbijtwandelen op 1 nov Ruiterhuys
* Dampegheest-bier en zuur-vlees avond 31 oktober – open avond (Gert verzorgt
mailing)
* Thema-avond HighLow Rangers zat 12 december
* Publicaties via Facebook!!!
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. Gert – mailing van OnRoute motorkaart – evt via mailing doorsturen.
* Hans – Sinterklaas-intocht zondag 15 november – Fred en Gert nemen over.
* (Hans vakantie 16 okt t/m 21 nov)

