Notulen bestuursvergadering 9 november 2016
Aan: Hans, (vz), Ron (vvz), Jolanda (secr), Gert. Afwezig: Fred
Locatie: Hans
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 29 september 2016
* goedgekeurd en kunnen op de website
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* evenementen- en budgettenlijst al in mailbox gezet? Hans evt. naar Jo sturen.
* Mailings kunnen op de Fb pagina

3

Wel en wee van onze leden
* Jan Hommes heeft een operatie ondergaan en we wensen hem sterkte met zijn
herstel. Hans stuurt kaartje / bloemetje.
* Ank heeft haar (Amerikaanse/Nederlandse) lover over en ze zijn erg happy.
* Paul Kaandorp is gaan samenwonen. Veel geluk samen.

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. Jo op 16 nov naar Rollo
* Status contributie – er lijken zaken niet helemaal goed te gaan; 2x incasso

5

Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken – uitreiking tijdens NJR.

6

Komende evenementen
* 19-11 BBB avond – tot nu toe 15 aanmeldingen
* Intocht Sinterklaas 13 nov om 11.30u; er zijn 10 vrijwilligers
* Nieuwjaarsreceptie – zat. 7 jan om 21.00u Op Zolder. Nog bittergarnituur en
muntjes op kosten van de club afspreken.
* Thema-avond in februari – onderwerp nog niet bekend, wel contact met Wido
* kalender 2017 maken

7

Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – Afstemmen ledenlijst Jo.
* Makro pas zit niet in de secretariaatsmap – Fred navraag doen
*.Overdracht secretariaat (laatste instructie website op 17 nov door 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
* Domeinregistratie omzetten
* Agenda 2017 op website in orde maken

9

Evaluaties
* Ontbijtwandelen – Locatie Nieuw Westert zeer geslaagd, opkomst 24 personen,
slecht weer, maar toch erg gezellig.
* Condom Rally: Hans Kortbeek was er niet bij; met 16 pers, goed weer, hoop ‘oude
bekenden’ gesproken, leuke bandjes, gezellig gehad en in de prijzen gevallen. Op
zondag nog naar the Ace Café in London geweest.

10 Mailing van de maand
* BBB avond 19 nov. – komende week nogmaals uitsturen

* Nieuwjaarsreceptie – begin december sturen
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. Band Hard Row speelt 26 november in Coco-bar Warmenhuizen; zaterdag 12
nov 10-jarig bestaan van PRB-experience in Boerenverdriet, Den Helder; tijdens
Walking Concerts bandje kijken.
* Ron geeft aan met het bestuur (en met motorrijden) te willen stoppen.
* Evenementen schrappen, keuzes maken, begin volgend jaar evalueren, enquete
voor ledenvergadering. We doen weinig motor-evenementen t.o.v. andere
evenementen, animo loopt terug. Poets is weg, BBB in oktober. Meer rijevenementen. Evalueren en aanpassen.
* Jaimy van Sikkelerus gaat in 2017 World Supersport rijden en zoekt sponsors.
* Nog een harde schijf aanschaffen om backup van de foto’s te maken.

