Notulen bestuursvergadering 21 januari 2016
Aan: Hans, (vz), Ron (vvz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert. Afwezig:
Locatie: Gert
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 10 december 2015
*. Notulen goedgekeurd en kunnen op de website.
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* Uitnodiging ontvangen van SSMC voor Ides of March 11-12 maart.
* Softshell dames jacks bestellen voor de Paas. Geen reactie uit Engeland.
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Wel en wee van onze leden
*. Gefeliciteerd Paul Kaandorp met je nieuwe Aprilia.
* Gerben, sterkte met je schouder. Hou je rustig na de operatie. En Monique ook
rustig aan doen met je gebroken vinger.
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Lopende actiepunten bespreken
* Recente foto’s evenementen (Hans) – Picasa album maken via link op site zetten.
* Status adverteerders – logo’s zijn geplaatst, eerste facturen gestuurd. Volgende
facturen versturen.
* notulen ALV – ergens ontvangen, moet nog beoordelen (Jo) Voorbereiding
ledenvergadering opstellen.
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Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken
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Komende evenementen
* BBB-avond – 13 feb – Ron reserveert bij Jan en maakt opzet voor mail. Jo stuurt
mail.
* Ledenvergadering – 12 maart – Jo doet voorbereiding. Alvast 1e mail sturen.
2016 verkiesbaar: voorzitter en penningmeester. Aanmelden kan voor de functie van
voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid.
* Happy Weekend – 25 maart – Fabric is niet beschikbaar. Band van Johan
Vermaas is er nog niet klaar voor. Band All Recovered kost 750, met PA 400 extra.
Hans gaat informeren of ze zonder PA willen spelen.
Uitnodigingen zijn gemaakt, worden deze week per mail verstuurd.
Rooster is gemaakt en wordt beetje bij beetje gevuld.
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Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – Jeroen Kuijpers. Fred werkt ledenlijst bij.
* Facturen versturen adverteerders
*.Overdracht secretariaat (ALV en Jo map ophalen bij Leo en instructie website.
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Website artikelen op website
* Verslag ALV – is per mail verzonden.
* Verslag BBQ 20 juni – Jo heeft recepten ontvangen en maakt verslag incl. foto’s
* Foto’s clubweekend + verslag Rik Sander / Roy v/d Reep
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Evaluaties
* Thema-avond verliep wat rommelig, ontvangst in de Voorbar, installatie laptop liep
niet, aantal bezoekers van 25 viel wat tegen. Opkomst van de club was jammerlijk
slecht, maar was wel gezellig. Highlow Rangers zelf vonden het een geslaagde
avond.

* Nieuwjaars Receptie – aardige opkomst met 36 personen en erg gezellig. Binnen
bestuur niet helemaal duidelijk wat er geregeld was met Jan Sander, maar is goed
gekomen.
* Uitvaart John Spaansen op maandag 14 december. Grote opkomst van de club,
totaal reden er 26 motoren in de escorte mee, waarvan 21 van Bacchus. Iedereen
heel erg bedankt! Mooi bloemstuk gebracht. Familie waardeerde de belangstelling
zeer.
10 Mailing van de maand
* BBB-avond 13 februari
* Ledenvergadering 12 maart
* Uitnodigingen HW
* Agenda 2016 op website in orde maken (kalender is klaar).
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. 40 jarig jubileum Aars Touring Club in 2016
* Ideetje voor Hemelvaartweekend Boelensplace in Heimborn-Ehrlich

