Notulen bestuursvergadering 14 juli 2016
Aan: Hans, (vz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert.

Afwezig: Ron (vvz)

Locatie: Fred
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 9 juni 2016
*. Goedgekeurd en kunnen op de site.
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* evenementen- en budgettenlijst al in mailbox gezet? – Hans krijgt inlogcode
* overdracht beheer Fb pagina van Hans Padding naar Danny Weel

3

Wel en wee van onze leden
*. Hans Padding is in het huwelijk getreden met Lina Lina. Van harte gefeliciteerd.
En tevens wensen we jullie veel geluk in jullie nieuwe thuisland Duitsland. Bedankt
voor alles! Kaartje sturen.
* Fred Feller heeft een hartaanval gehad. Dat is schrikken. Heel veel sterkte! Gaat
inmiddels weer beter…
* Kees Hollenberg heeft een nieuwe fiets, een Ducatie Multistrada. Hij loopt de hele
dag met een glimlach van oor tot oor. Veel plezier!

4

Lopende actiepunten bespreken
* Recente foto’s evenementen – Picasa album gaat via link op site. Nu nog
aanpassing website om ze op de juiste plek te krijgen. Afspraak Rollo volgt
* Status adverteerders – facturen zijn verstuurd

5

Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken – Tante Tineke voor Eric Zijp en Gert terug van
supertoer.

6

Komende evenementen
* 26-29 aug Rusty Nuts – 6 pers heen – Tees Riders
* 16 sept Clubweekend – tot nu toe 15 pers – acties zodra aantal bekend
* 6-9 okt Laatste Condom Rally – geboekt voor 15 pers, alleen de kaarten nog.

7

Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – Afstemmen ledenlijst Jo. Hans Padding heeft opgezegd. Lisette
Winkel is donateur-af. Nieuwe leden zijn Marco Zevenberg en Bas Duijn.
* Facturen zijn verstuurd naar adverteerders
* Paar potentiele adverteerders benaderen (nieuw seizoen) door Jo
*.Overdracht secretariaat (laatste instructie website afspraak met Rollo).

8

Website artikelen op website
* Verslag BBQ 11 juni – Jo heeft recepten ontvangen – krijg foto’s niet op site
* Uploaden bestanden – instructie van Rollo – afspraak met Jo. Aanpassingen
website agenda + link naar Bacchus Fb pagina.
* Foto’s clubweekend + verslag Rik Sander (ontvangen) / Roy v/d Reep
* Domeinregistratie omzetten door Jo

9

Evaluaties
* Deelnemers recent evenement doorgeven aan KM-klassement.
* 11 juni Culi Fam BBQ – met kids erbij redelijke opkomst (20 volw. 11 kids) 5 pers.
toeren, 16 pers Eendenkooi. Was interessant. De gans en kip was heerlijk bereid

door Hans en Mar. Stoffige poffers en pannenkoeken smaakten ook goed. Met
redelijk weer werd het een gezellige en geslaagde dag.
* TT van Assen 26 juni. Was erg leuk weekend, vrijdag en zaterdag de stad in
geweest en eerste keer race op zondag. Goed bevallen. Jammer dat Ted en 2
Denen zijn beroofd, in de tent.
* 2 juli Open Clubtoer en – avond. 22 deelnemers, Ron Duin had lekke band. Was
gezellig en het weer was redelijk. Entree en koffie bij Sander was gratis. Dank!!
Advertenties Castricummer en Uitkijkpost zijn kostenposten, volgend jaar als
redactioneel stuk. Eventueel bitterballen bij terugkeer, of p.p. 2 muntjes in de pot,
voor degenen die in de pot lappen.
* Supertoer was supergoed, bij tijd en wijle supernat. Iedereen (7pers) heelhuids
terug, waren weer 3200 fantastische kilometers door zuid-Duitsland, Oostenrijkse en
Italiaanse Alpen en Dolomieten.
10 Mailing van de maand
* Agenda 2016 op website in orde maken (kalender is klaar)
* Rusty Nuts 26-29 aug – uitnodiging versturen
* Clubweekend 16-19 sept – reminder is verstuurd
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. Gert: Waar is Ron?
* Wanneer doen we de thema-avond? Omdraaien BBB-avond en thema-avond. Is
goed voor publiciteit buitenstaanders vlak bij HW. Dus dan is BBB op zat 19 nov en
Thema op zat 11 februari 2017. Hans informeert Wido.

