Notulen bestuursvergadering 11 februari 2016
Aan: Hans, (vz), Ron (vvz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert. Afwezig:
Locatie: Fred
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 21 januari 2015
*. Goedgekeurd en kunnen op de site.
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* Eric gevraagd om de prijzen weer te maken
* Softshell jacks (Nederlandse) zijn besteld!
*. Mail van Ank Peperkamp of er nog mensen mee gaan naar het treffen in Aars

3

Wel en wee van onze leden
*. Geen bijzonderheden.

4

Lopende actiepunten bespreken
* Picasa album via link op site zetten.Jo afspraak maken met K.Koomans inz Picasa
* status adverteerders –Volgende facturen binnenkort versturen.
* Voorbereiding ledenvergadering opstellen – evenementenlijst doornemen
* Financieel overzicht – budget bespreken en nagaan wie kascommissie 2016 is
* Band All Recoverd vast gelegd voor Happy Weekend

5

Alternatief KM-klassement
* Nominatie 2015 is door Ron uitgewerkt.
* Nadenken over nominatie 2016
* Mail Jan Schut opgave km’s

6

Komende evenementen
* BBB-avond – 13 feb – 32 pers Op Zolder (rooster HW meenemen)
* Ledenvergadering – 12 maart – Zolder - Jolanda checkt met Jan Sander (rooster
HW mee)

7

Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties –Fred en Jo afstemmen ledenlijst.
* Facturen binnenkort versturen adverteerders
*.Overdracht secretariaat (ordner en werking website Leo -> Jo)

8

Clubblad artikelen op website
* Verslag ALV
* Verslag BBQ 20 juni – recepten opgevraagd – Foto’s plaatsen -> Leo vragen hoe
bijlagen op de website te plaatsen
* Foto’s clubweekend + verslag Rik Sander / Roy v/d Reep

9

Evaluaties
* geen

10 Mailing van de maand
* Ledenvergadering herhalen
* Uitnodigingen HW zijn in januari verzonden.
* Antwoorden verstrekken op vragen vorige ALV.
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. 40 jarig jubileum Aars Touring Club in 2016 – nog niets bekend

* Jo: aanvulling op kalender – wie verantwoordelijk is voor welk evenement en
draaiboek maken – volgende keer doornemen
* Gert: mogelijkheden motorhotel Hemelvaart Weekend – Gert informeert bij
Heiderhoff (in de buurt van Bonn)
* Hans: bestuursuitje – datumprikker rondsturen Jo – suggestie: Spektakel in
Haarlem

