Notulen bestuursvergadering 3 maart 2016
Aan: Hans, (vz), Ron (vvz), Jolanda (secr), Gert. Afwezig: Fred (penning)
Locatie: Ron
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 11 februari 2016
*. Goedgekeurd en kunnen op de website
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* Softshell dames jacks zijn geleverd. Hans heeft geprobeerd contact te zoeken met
Engeland over hun eventuele bestelling.
* Hans heeft draaiboek voor alle evenementen gemaakt en een budgetten-lijst.
Volgende vergadering bespreken.
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Wel en wee van onze leden
*.Lid van Teesriders MCC is bij een ongeval op het werk om het leven gekomen.
* Gerben en Monique gefeliciteerd met jullie nieuwe huis.
* Tim is hard op zoek naar een nieuwe motor.
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Lopende actiepunten bespreken
* Recente foto’s evenementen – Picasa album maken via link op site zetten. Jo
afspraak maken met Kees Koomans.
* Status adverteerders – Volgende facturen versturen – info Fred
* ALV – Voorbereiding ledenvergadering: evenementenoverzicht door Hans,
agenda, HH-reglement, fin.overzicht printen en 2e keer mailing rondsturen. In
voorbereiding ALV op papier zetten.

5

Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken –
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Komende evenementen
* Ledenvergadering – 12 maart – Jo maakt voorbereiding (docs printen). 2e mail
sturen. - 2016 verkiesbaar: voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid.
Aanmelden voor deze functies kan nog.
* Happy Weekend – 25 maart – Fabric is niet beschikbaar. Band All Recovered kost
750, zonder PA.
Uitnodigingen zijn gemaakt, worden deze week per mail verstuurd.
Rooster is gemaakt en is grotendeels gevuld. Prijzen heeft Eric gemaakt en Hans
zal plaatjes bestellen.
Prijzen 2015 blijven gehandhaafd. Chinees is weer € 9.50 pp. Hans heeft voor 50
pers gereserveerd. (Draaiboek aanpassen) Ron Zoon gevraagd voor hout.
Checklijsten maken. Toer vertrekken vanaf Scouting.
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Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – Jeroen Kuijpers. Fred heeft ledenlijst bijgewerkt en Jo gaat
controleren.
* Facturen versturen adverteerders
*.Overdracht secretariaat (Jo map ophalen bij Leo en instructie website).
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Website artikelen op website
* Verslag BBQ 20 juni – Jo heeft recepten ontvangen – Foto’s plaatsen * Foto’s clubweekend + verslag Rik Sander / Roy v/d Reep – vergeten te vragen
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Evaluaties
* BBB-avond – 31 personen, was erg gezellig, quiz was leuke bezigheid, bediening
zorgde goed voor ons. Voortaan eraan denken om een fooitje te geven (direct uit de
pot en anders penningmeester vanuit de club)

10 Mailing van de maand
* Ledenvergadering 12 maart
* Verzoek van Ank wie er mee gaat naar Aars in mei (26 t/m 29 mei )
* Programma HW rondsturen
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. Bestuursetentje (opnieuw datumprikker)
*

