Notulen bestuursvergadering 1 december 2016
Aan: Hans, (vz), Ron (vvz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert.

Afwezig:

Locatie: Gert
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 9 november 2016
*.goedgekeurd en kunnen op de site.
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* evenementen- en budgettenlijst al in mailbox gezet? Draaiboek wel. Lijst volgt
* uitnodigingen, evenementen. – 6-8 leden The Passion – 1 april Heiloo, 7 en 8 april
Akersloot – rep. Vanaf 11 januari, 1x per maand rep – Marian Meijne / Corrie
Kerssens - 3, max 4x oefenen - dit doorgeven aan organisatie the Passion
* overdracht beheer Fb pagina – done
* factuur Loot blijkt niet betaald, mailtje van Dirk de Zeeuw. Fred gaat nakijken.

3

Wel en wee van onze leden
*. 1-11-2016 Ed & Mar verhuisd naar Castricum

4

Lopende actiepunten bespreken
* Recente foto’s evenementen – Google Foto’s gaat via link op site. Rollo heeft
aanpassing gemaakt en nu kan Jo de foto’s erop zetten.
* Status contributie – 2 bankrekeningen op 1 adres, dan kan er maar 1 nummer
gebruikt worden. Mensen die halverwege 2016 lid zijn geworden, betalen als
proeflid.
* Volgende evenement – NJR Op Zolder is vastgelegd voor zaterdag 7 jan. Nog
vragen voor hapjes en muntjes bij Jan.
* Wasted Generation – band voor Pasen bevestigen

5

Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken –
* Deelnemers evenementen doorgeven aan Jan Schut – Rusty Nuts,
Ontbijtwandelen, etc.

6

Komende evenementen
* Kalender 2017 finetunen
* Nieuwjaarsreceptie 7 jan
* Thema-avond 18 februari – ideeën zijn welkom
* Motorrijden – inplannen rondje Texel, kleiduiven schieten
* Ledenvergadering 18 maart
* Happy Weekend 14-16 april
* Minder evenementen doen, met minder moeite organiseren; gewoon gezellig
avondje met potje op de bar is voor velen al genoeg. Via Fb oproep om spontaan
rondje 150km te gaan rijden.

7

Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – Afstemmen ledenlijst Jo.
* Sligro pas gevonden en aan Fred en Hans gegeven
* Kirsten Tholen geen lid meer (oud nieuws, uit mailinglijst)

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 – Allemaal acties Jo

9

Evaluaties
* Deelnemers recent evenement doorgeven aan KM-klassement – Ontbijtwandelen
en Rusty Nuts.
* BBB avond – 19 personen, in de Voorbar, leuke film gekeken (not), was al met al
erg gezellig.

10 Mailing van de maand
* Agenda 2017 op website in orde maken (ahv kalender)
* Nieuwjaarsreceptie via mail en op Fb – Mail ook naar Danny sturen – (opgeven
voortaan via infoamcbacchus@gmail.com
* Ledenvergadering – vacature (vice voorzitter) beschikbaar
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. We hebben nog 6027 kopietjes open staan bij de PrintShop in HHW. Evt een
jaarverslag met foto’s maken en bij de leden bezorgen. Of gebruiken voor 30e HW in
2019.
* Brief belastingdienst inzake sportloket. Maar is voor ons niet van toepassing.
* Jo moet nieuwe harde schijf kopen t.b.v. backup foto’s en archief

