Notulen bestuursvergadering 7 april 2016
Aan: Hans, (vz), Ron (vvz), Jolanda (secr), Gert.- Afwezig: Fred (penning),
Locatie: Jolanda
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 3 maart 2016
* goedgekeurd en kan op de website.
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Mededelingen, ingekomen stukken:
* uitnodiging ’t Hoorntje 40 jaar – zondag 24 april 12-18u
* bespreking evenementen- en budgettenlijst – goedgekeurd en wordt in mailbox
gezet
* informeren voor shirts met lange mouwen, div. kleuren (Hans).

3

Wel en wee van onze leden
*.Overlijden Paul Howting van Chrissie uit London
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Lopende actiepunten bespreken
* Recente foto’s evenementen (Hans) – Picasa album maken via link op site zetten.
Jo afspraak met K.Koomans inz Picasa zaterdag 16 april
* Status adverteerders – Fred kan volgende facturen versturen binnenkort
* Culinair 11 juni (!) – ideetjes? Ron:
* Clubtour 2 juli – uitnodigen via advertentie Witte Blaadje en mailing clubleden.
Kees Koomans vragen te fotograferen.
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Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken – …
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Komende evenementen
* 16-17 april Superbikes – mailing rondsturen o.v.v. Jaimie van Sikkelerus
* 30 april bestuursetentje – Specktakel Haarlem - budget = volledige kosten
bestuursleden; partners eigen rekening
* 26-29 mei Himmerlands treaf in Aars – info bij Fred Terluin
* 11 juni Culinair / Familie dag –rondleiding Dil (2) en zelf vis roken / bbq-en;
rondleiding molen, meel meenemen voor pannekoeken; rondleiding Dampegheest
(3) en dan bierproeverij en koken met bier; eendenkooi (1) in Uitgeest en dan
eendenborst (gevogelte, bijzondere kipgerechten, proeverij) maken. Menu
bedenken. Zakken patat erbij. Kippen en eenden spelletjes. Marshmellows. Jo Rob
Dekker vragen voor Scouting (ook alvast voor Pasen 2017 en is alles goed
afgeleverd). Hans vraagt Willem Verduin (jager). Ron vraagt Eendenkooi.
* 2 juli club-toer / -avond
* Laatste Condom Rally 7-9 okt – inmiddels 10 aanmeldingen
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Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – Jeroen Kuijpers. Afstemmen ledenlijst Jo.
* Facturen versturen adverteerders - eerdaags
*.Overdracht secretariaat (laatste instructie website uitproberen).
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Website artikelen op website
* Verslag BBQ 20 juni – Jo recepten ontvangen – Foto’s plaatsen mmv K. Koomans
* Foto’s clubweekend + verslag Rik Sander / Roy v/d Reep – Gert vraagt na
* Klacht website – meerdaags evenement moet op de laatste dag van het
evenement gezet worden, anders valt deze al voordat het af is weg … LET OP!
Rollo laten aanpassen dat evenement pas vervalt NA laatste dag – Jo aanvragen.
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Evaluaties
* Happy Weekend – 15 kampeerders. 77 BBQ, 50 chinees. Balans financieel moet
nog opgemaakt worden, - details volgende vergadering

10 Mailing van de maand
* Agenda 2016 op website in orde maken (kalender is klaar) – Rollo
herprogrammeren
* Condom Rally – evt. reminder (via overtocht.nl en verder zoeken)
* Culinair fam dag
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. Jo. Bloemetje besteld voor Paul van Chrissie.- factuur naar Fred.
* Gert: Jeroen Kuijpers vragen om verslag over HW te schrijven.
* Gert: Idee om logo van adverteerders onder op de mailing te plaatsen. Voortaan
wel link naar Bacchus site onderop mail te zetten.
* Anita vragen of ze nog foto’s heeft van Culinair 2015.

