Notulen bestuursvergadering 5 november 2015
Aan: Ron (vvz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert. Afwezig: Hans (vz)
Locatie: Jolanda
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 5 oktober 2015
* goedgekeurd en kan op website.
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Mededelingen, ingekomen stukken:
* Brief KvK dat wijzigingen zijn doorgevoerd
* Brief Rabo clubkas – gaan we niet aan deelnemen. Meer voor voetbalclubs.
* Softshell jacks – Hans gaat bestellen / pasmodel terug
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Wel en wee van onze leden
*. Update John Spaansen
* Monique Kaptein kunnen we feliciteren met haar nieuwe aanwinst BMW S1000R
* Rick Sander z’n motor is weer on the road en Skilder kijkt om zich heen voor een
naked bike.
* Eric Imming is weer redelijk hersteld van z’n galoperatie, maar kan nog niet alles
eten en drinken.
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Lopende actiepunten bespreken
* recente foto’s evenementen (Hans) – Picasa album via link op site zetten (via
Windows <10. Valt nog niet mee). Hoe zet je een link op de site? (Jolanda)
* status adverteerders – eerste facturen gaan de deur uit, logo’s bij Rollo
aangeleverd (JdV)
* notulen ALV – ontvangen van Leo. In december plaatsen.
* nieuwe kalender maken (Fred)
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Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken –
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Komende evenementen
* Sinterklaas intocht – vrijwilligers worden nogmaals gebeld. 11.30u aanvang.
* ZoN / Thema-avond Highlow Rangers– Status? Crisis in Nepal, kunnen niet
tanken, trip uitgesteld, geld gesponsord voor school/weeshuis in Nepal. Nu komen
ze ws 12 dec vertellen over een vorige Nepal trip. – op site zetten – Geen ZoN,
maar zuipen voor een goed doel. Evt. opslag op prijs biertje om te sponsoren –
* NJR op zat 9 jan om 21.00 u Op Zolder is vastgezet bij Jan Sander
* Andere naam en invulling Film-Fondue-avond. Datum prikken.
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Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – Ron Duin en Michel Klein. Fred en Jo afstemmen ledenlijst.
* Facturen versturen adverteerders – eerst 2015, in dec 2016 facturen versturen
*.Overdracht secretariaat zo goed als afgehandeld.
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Clubblad artikelen op website
* Openingstekst van de website updaten!! (Fred / Jolanda)
* Verslag en foto’s Happy Weekend
* Verslag ALV – concept van Leo aangeleverd gekregen
* Verslag BBQ 20 juni – recepten opgevraagd – Foto’s plaatsen
* Foto’s clubweekend (Jo) + verslag Rik Sander / Roy v/d Reep
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Evaluaties
* ontbijtwandelen – Weer was goed, mooi rondje. 35 deelnemers, heerlijk gegeten,
maar bediening liet te wensen over. Onduidelijkheid over koffie. Volgend jaar andere
locatie zoeken. (Ron)

10 Mailing van de maand
* Thema-avond – w/o input
* NJR (pas na volgende vergadering plaatsen)
* Ledenvergadering – datum nog te bepalen, dan mailing uit (dec)
* Agenda 2016 in orde maken (Fred).
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. Bandje Happy Weekend – Fabric – Roy Vonk (Hoogegeest, via Ron) benaderen,
prijs opvragen en evt. vastleggen. Alternatief All Recovered – speelde laatst in de
storey – Hans heeft gegevens.

