Notulen bestuursvergadering 18 augustus 2016
Aan: Hans, (vz), Ron (vvz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert. Afwezig:
Locatie: Ron
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 14 juli 2016
* Notulen goedgekeurd, kunnen op de website
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* budgettenlijst gaat Hans in mailbox zetten
* Uitnodiging deelname beurs in Keulen. Geen interesse.
* overdracht beheer Fb pagina naar Danny Weel
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Wel en wee van onze leden
*. We feliciteren Danny met z’n nieuwe motor; Suzuki Savage (650cc eencilinder)
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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. Jo afspraak maakt met Rollo.
* Status adverteerders – alle facturen 2016 zijn verstuurd.
* Clubweekend – acties: nieuwe Sligro-pas aanvragen (Fred), aanbieding bier en
wijn in de gaten houden, inkopen doen op 2 dagen (Fred en Gert), routes bijna
goed, alleen Eifel iets aanpassen. Nu 18 betalende leden, 4 toezeggingen en nog
wat twijfelgevallen. Gert mailt kort van tevoren deelnemerslijst door. Als er hulp
nodig is, dan geeft Gert een seintje. Er wordt nog auto / bus gezocht.
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Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken –
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Komende evenementen
* 6-9 okt Laatste Condom Rally – 17 pers
* BBB-avond in november (19 nov)
* Intocht Sinterklaas – check datum.
* Thema-avond in februari – datum volgt als volgende kalender is gemaakt.
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Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – Bas Duijn en Marco Zevenberg zijn genoteerd als nieuw lid.
*.Overdracht secretariaat (afspraak aangevraagd instructie website Rollo).
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Website artikelen op website – stagneert wegens upload problemen – zie vorige punt.
* Verslag BBQ 11 juni – Jo heeft recepten ontvangen – krijg foto’s niet op site
* Foto’s clubweekend + verslag Rik Sander (ontvangen) / Roy v/d Reep
* Domeinregistratie omzetten - Jo
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Evaluaties
* Deelnemers TT en Clubtoer doorgeven aan KM-klassement.

10 Mailing van de maand
* Agenda op website in orde maken– BBB-avond aanpassen
* Clubweekend 16-19 sept – deelnemerslijst doormailen
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. Er zijn nog 4 plekken voor Isle of Man 2017 beschikbaar. Inmiddels al 1 opgevuld.
*

