Notulen bestuursvergadering 29 september 2016
Aan: Hans, (vz), Ron (vvz), Jolanda (secr), Gert. Afwezig: Fred
Locatie: Jolanda
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 18 augustus 2016
*.Notulen goedgekeurd, kunnen op de website
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* Leuk stuk in de krant of de successen van Jaimy van Sikkelerus; bij de Super
Sport Cup is hij in de laatste race 1e en 2e geworden (3e overall). Goed bezig!!
* evenementen- en budgettenlijst nog niet in mailbox gezet

3

Wel en wee van onze leden
*.Rik Sander gefeliciteerd met je nieuwe helm; hij weet een goed (en vooral
voordelig!) adresje voor nieuwe motorspullen…

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. Aanvraag loopt.
* Sligro-pas niet gevonden en nieuwe (nog) niet aangekomen bij secretariaat
* Intocht Sinterklaas op zondag 13 november – Hans belt zijn lijstje af voor hulp.
* BBB-avond - invulling ligt bij Ron.
* Nieuwe kalender maken – NJR reserveren.

5

Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken –

6

Komende evenementen
* 6-9 okt Laatste Condom Rally – 17 pers
* Ontbijtwandelen 6 november – nieuwe locatie
* BBB-avond in principe op 19 november (datum anders?)
* Intocht Sinterklaas op zondag 13 november
* Thema-avond in februari – kalender 2017 maken

7

Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – afzegging Kirsten Tholen . Afstemmen ledenlijst 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
* Foto’s clubweekend + verslag Rik Sander (ontvangen) / Roy v/d Reep – w/o Rollo
* Domeinregistratie omzetten

9

Evaluaties
* Clubweekend – kleine aanpassing boodschappenlijst, overwegen kleiner huis –
kosten? Wel fantastische uitvalsbasis en gezellig. Ondanks minder deelnemers
super relaxed, erg gezellig en goed weer.

10 Mailing van de maand
* Agenda 2017 op website in orde maken (kalender maken - Fred)
* Poetsdag 1 okt – vervallen.
* Condom Rally 6-9 okt
* Ontbijtwandelen op 6 november

* BBB avond 19 nov. Andere datum?
* Intocht Sinterklaas – hoeft niet gemaild.
* Nieuwjaarsreceptie – zaterdag 7 januari
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. Potentiele band voor Pasen – Hard Row uit Warmenhuizen -bekijken
* Erik Broekman heeft een film van 5e Condom rally (1991) t.b.v. BBB-avond.
* Gert vraagt zich af of we nog kopie-tegoed hebben van de Copy-shop in HHW?
Zo ja, evt. een jaarblad uitgeven.

