Notulen bestuursvergadering 12 januari 2017
Aan: Ron (vvz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert. Afwezig: Hans, (vz),
Locatie: Jolanda
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 1 december 2016
*. Goedgekeurd en kunnen op de site
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Mededelingen, ingekomen stukken:
* evenementenlijst wel in mailbox gezet, budgettenlijst nog niet. Fred stuurt
budgettenlijst.
* uitnodigingen, evenementen. – 6-8 leden t.b.v.The Passion – Marian Meijne /
Corrie Kerssens – geen belangstelling, Jo stuurt afbericht
* Condom Rally gangers hebben uitnodiging ontvangen van AMAC voor NJR op 14
jan a.s.
* Idee van Fred Feller om begin mei een (lang) weekend in een hotel richting
Ardennen te organiseren. Kom maar met een plan! Leuk!
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Wel en wee van onze leden
*. Fred Feller heeft operatie aan zijn voet gehad, herstelt goed. Sterkte, Fred!
* Nico Hollenberg is gezwicht voor het vriendje van Ellen, een nieuwe Kawa
Z1000SX. Gefeliciteerd en veel veilige kilometers gewenst!
* Eric Broekman mogen we feliciteren met een Triumph Sprint. Veel plezier!!
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Lopende actiepunten bespreken
* Recente foto’s evenementen opvragen – Picasa album staat via link op site.
* Status contributie – Hans gaat machtigingen uitdelen aan Ed en Kees, Fred heeft 1
lid geroyeerd wegens wanbetaling en moet nog 1 verhuisd lid nagaan. De helft van
de leden heeft een machtiging ingediend. Voorstel ledenvergadering: lidmaatschap
zonder machtiging kost € 2,50 meer i.v.m. administratiekosten.
* Volgende evenement: thema-avond, optie voor Sjaak Lukassen (kosten in 2006 €
515,-) en Wido vraagt evt. Benno Graas.
* Fred legt alle avonden voor 2017 incl. NJR 2018 (6-1) vast bij ’t Hoorntje
* Ledenvergadering: Hans heeft Jeroen Kuijpers gevraagd voor bestuursfunctie en
hij denkt er nog over na. Jo zal mailings versturen. (* HHR t.b.v. ledenvergadering
versturen + nieuw bestuurslid vinden)
* Wasted Generation – band voor Pasen – contract gestuurd
* Uitnodigingen HW versturen (Jo)
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Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken – Had tijdens NJR uitgereikt moeten worden, maar
Jan heeft geen prijzen geregeld. Nu maar tijdens Jaarvergadering doen?
REGELEN!
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Komende evenementen
* Kalender 2017 – website updaten
* Thema-avond 18 feb – Sjaak Lukassen? Benno Graas?
* Ledenvergadering 18 mrt
* Happy Weekend 14-17 apr
* Superbikes – Jaimy rijdt voor World Super Sport
* Jubileum & 30e HW – niet zo groot uitpakken (tent en muziek teveel gedoe), wel
evenement van maken, trail demo en zelf doen. Wel akoestische muziek bij
kampvuur op vrijdag tot 22.00 uur - brainstormen
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Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – Fred houdt ledenlijst bij.
* Nieuw lid: Henk Boonstra
* Fred kijkt mailadres Kees Hollenberg na, ook in de mailinglijst
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Website artikelen op website
* Verslag BBQ 11 juni – Jo heeft recepten ontvangen – krijg foto’s niet op site
* Foto’s clubweekend staan erop!! verslag Rik Sander!! (ontvangen) / Roy v/d Reep
* Notulen op website zetten
* Domeinregistratie omzetten – w/o factuur, na betaling volgt omzetting

9

Evaluaties
* Deelnemers recent evenement doorgeven aan KM-klassement.
*. Nieuwjaarsreceptie – 36 personen, erg gezellig, bekendmaking Bacchiant, maar
geen prijsuitreiking. Bediening en hapjes waren ok (fooitje bediening)

10 Mailing van de maand
* Agenda 2017 op website in orde maken (kalender)
* Thema-avond – w.o. input Wido
* Ledenvergadering – Mailing opzetten
* Happy Weekend – wacht nog even
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. Gert: loopt de mogelijke huizen Clubweekend nogmaals door en maakt top 5.
* Hans: 30e HW en jubileum in 2019 groot uitpakken. Plan bedenken.
* Jo: Bestuursuitje plannen – datumprikker rondsturen – optie Bij de Buurvrouw
* Zoeken naar vrijwilligers t.b.v. evenementen

