Notulen bestuursvergadering 9 februari 2017
Aan: Ron (vvz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert. Afwezig: Hans, (vz)
Locatie: Ron
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 12 januari 2017
* Goedgekeurd en kunnen op site.
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* budgettenlijst stuurt Fred. Draaiboek staat wel in mailbox.
* initiatief Fred F. om 19/21-5-2017 een weekend naar Bastogne te gaan – mailing
rondgestuurd. Zijn inmiddels 3 deelnemers.

3

Wel en wee van onze leden
*. John S heeft een tak in zijn oog gehad, hiervoor is hij geopereerd en moet
nogmaals onder het mes. Het is de vraag of het nog goed gaat komen. Veel sterkte!!

4

Lopende actiepunten bespreken
* Recente foto’s evenementen – meer foto’s volgen...
* Status contributie – nog 1 persoon te ontvangen, geen te royeren. Super!
* 18 feb Thema-avond Sjaak Lukassen – mailing versturen, advertenties plaatsen,
Fred neemt geld mee voor Sjaak - verder alles geregeld.
* 18 mrt Ledenverg. – mailing versturen – Ron regelt prijzen voor de KM-vreter en
Bacchiant. Voorstel contributieverhoging voor leden zonder machtiging + € 2,50 –
goedkeuring vragen. Film “Isle of Man” vertonen – in Uitnodiging vermelden.
* 14 apr HW – Scouting is vastgezet. Roosters kunnen ingevuld. Band Wasted
Generation geboekt – Uitnodigingen HW versturen
* HHR t.b.v. ledenvergadering versturen + nieuw bestuurslid vinden (+ uitn.vlgd verg)

5

Alternatief KM-klassement
* Jeroen is Pechvogel 2016!! Voor 2017 nieuwe nominatie bedenken.

6

Komende evenementen
* Kalender 2017 is klaar – rest Agenda op website zetten
* Nu tijdens de ledenvergadering mensen vragen om hulp bij evenementen.
Volgende keer tijdens de nieuwjaarsreceptie woordje doen en vrijwilligers vragen.
Nieuwe ideeën zijn welkom.
* Thema-avond – Sjaak Lukassen – zie boven.
* Ledenvergadering – zie boven. Fred laat commissie de kas controleren. Bij laatste
keer mailing Ledenvergadering financieel overzicht meesturen.
* Happy Weekend – Hans gaat programma maken

7

Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – Kees Hollenberg zit in de mailinglijst. Henk Boonstra is lid
geworden. Mirjam Ransijn is lid geworden.

8

Website artikelen op website
* Foto’s clubweekend staan erop, en komen er nog meer + verslag Rik Sander – (wel
ontvangen, niet goed te plaatsen) / Roy v/d Reep
* Domeinregistratie is omgezet – nog controleren of alles goed gegaan is.

9

Evaluaties
* Deelnemers recent evenement doorgeven aan KM-klassement door evenement
verantwoordelijke persoon.

* geen
10 Mailing van de maand
* Agenda 2017 op website in orde maken.
* Thema-avond – z.s.m. versturen.
* Ledenvergadering – 1e aankondiging z.s.m., 2e mailing 1 wk vooraf met fin.ovz
* Happy Weekend – nog wachten
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. Gert heeft 4 huizen gemaild t.b.v. clubweekend, 30 pers. Vol=vol – in optie vragen.
* Hans – jubileum 2019 groot vieren? Niet met tent en band bij Scouting. Is teveel
werk voor te weinig mensen. Wel traildemo en zelf rijden + akoustische muziek bij
kampvuur. Elke keer over brainstormen. Ideetjes zijn welkom!
* Tijdens de laatste vergadering bij Ron heerlijk van de taart en hapjes genoten.

