Notulen bestuursvergadering 12 mei 2016
Aan: Hans, (vz), Ron (vvz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert.

Afwezig:

Locatie: Hans
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 7 april 2016
* aangepast, goedgekeurd en kunnen op site.
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* evenementen- en budgettenlijst – Hans mailt t.b.v. in mailbox
* uitnodigingen Rusty Nuts ontvangen – op de agenda

3

Wel en wee van onze leden
*.Rik en Linda een dochter, Lotte
* Fred T. heeft een nieuwe Chinees (Changjiang) met zijspan uit 1958
Van harte!!

4

Lopende actiepunten bespreken
* Recente foto’s evenementen (Hans) – Webalbum via link op site. Nu nog
aanpassing website om ze in fotoboek te krijgen; in afwachting van Rollo.
* Status adverteerders – Volgende facturen versturen.
* Culinair – 11 juni is Scouting vrij - Verzamelen om 12.45u. Toertocht van 100km.
Rondleiding Eendenkooi Uitgeest via Herman Ras, (20 pers, 1,5 uur, start om 13.30
uur.)Om 16u terug bij Scouting. Aansluitend bezoek aan molen poffertjesmeel halen.
Om 18u BBQ. Shoarma van ganzenvlees met Turks brood bereiden. Ook met kip.
Vrijdag het eten voorbereiden, kruiden. Paar Skottelbraai’s (Ron 1x) regelen. Op
campingfornuis (Hans) pannenkoeken of poffers bakken voor kids (Fred). Evt.
vrijwilligers erbij vragen ter voorbereiding en voor het opruimen.
* Clubtour 2 juli – uitnodiging Witte Blaadje 2x (Flyer aanpassen tbv collega’s Jo)

5

Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken –

6

Komende evenementen
* 26-29 mei Himmerlands treaf in Aars
* 4 juni bestuursetentje
* 11 juni Culinair / Familie dag
* 26 juni TT Assen (zondag!)
* 2 juli club-toer / -avond
* 9 juli Vloottreffen Roadrunner
* 26-28 aug Rusty Nuts Rally van Tees Riders
* 16-19 sept Clubweekend
* 6-9 okt Laatste Condom Rally – 12 pers

7

Secretariaat, ledenadministratie.
* Nieuw proeflid: Dick Röder i.v.m. Clubweekend via Kirsten
* Leden mutaties
* Facturen 2016 versturen adverteerders
*.Overdracht secretariaat

8

Website artikelen op website
*(laatste instructie website uitproberen en doorvoeren).
* Verslag BBQ 20 juni – Jo heeft recepten ontvangen – Foto’s plaatsen
* Foto’s clubweekend + verslag Rik Sander / Roy v/d Reep

* Domeinregistratie omzetten Jo
9

Evaluaties
* 5-8 mei toer Duitsland – 8-7 pers - niks dan goeds, goed hotel, goed eten, leuke
routes.
* 8 mei spontane toertocht – 10 pers, dodelijk vermoeiend
* 16-17 april Superbikes
*. Happy Weekend –financieel overzicht nog niet helemaal compleet; hebben wel
quitte / iets positief gedraaid.

10 Mailing van de maand
* Agenda 2016 op website in orde maken (kalender is klaar) einddatum verdwijnen
* Culinaire familiedag 11 juni
* Clubtoer en –avond 2 juli
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. niets

