Notulen bestuursvergadering 9 juni 2016
Aan: Hans, (vz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert. - Afwezig: Ron
Locatie: Gert
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Notulen 12 mei 2016
* Goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst.
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* Via Fb wordt geprobeerd kaarten te verkrijgen voor de laatste Condomrally.
* budgettenlijst in mailbox zetten t.b.v. bestuur
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Wel en wee van onze leden
*. Roy van de Reep heeft een nieuwe aanwinst: een kawa Z1000. Gefeliciteerd!
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Lopende actiepunten bespreken
* Recente foto’s evenementen – Google Photo’s album krijgt moeizaam link op site.
Nu nog aanpassing website om ze op de juiste plek te krijgen.
* Status adverteerders – Volgende facturen gaan in juni op de mail/post.
* Culinair – Hans haalt sleutel, Jo doet boodschappen en zet bier koud, Hans
marineert het vlees, As en As bakken pannenkoeken. Hans heeft campingstel en
Ron 2x skottelbraai.
* Clubtour – advertentie Witte Blaadje is geplaatst en ’t Voorom gereserveerd.
Advertentie nogmaals in Witte Blaadje en in Castricummer / Uitkijkpost.
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Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken –
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Komende evenementen
* 11 juni Culinair / Familie dag
* 26 juni TT Assen (zondag!)
* 2 juli club-toer / -avond – publicatie gedaan in Witte Blaadje
* 9 juli Vloottreffen Den Helder
* 26-28 aug Rusty Nuts van Tees Riders uit Middlesbrough (Engeland) – 6 pers
* 16-19 sept Clubweekend
* 6-9 okt Laatste Condom Rally – 15 pers
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Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties –Afstemmen ledenlijst Jo. Afmelding van Jenny Klinkhamer.
* Facturen versturen adverteerders in juni.
*.Overdracht secretariaat (laatste instructie website afstemmen met Leo).
8 Website artikelen op website
* Verslag Culi BBQ 2015 + 2016 – Jo: heeft recepten ontvangen – Foto’s plaatsen
* Foto’s clubweekend + verslag Rik Sander / Roy v/d Reep
* Domeinregistratie omzetten
9 Evaluaties
* 26-29 mei Himmerlands treaf in Aars – prachtig weer en dodelijk vermoeiend –
verslagje Ank en Fred? Met foto’s
10 Mailing van de maand
* Agenda 2016 op website in orde maken (einddatum aanpassen)
* Clubtoer en –avond 2 juli met uitnodiging van Hans
* Clubweekend 16-19 sept – reminder door Gert
* Condom Rally 6 okt
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. … waar is Ron?

