Notulen bestuursvergadering 9 maart 2017
Aan: Hans (vz),Ron (vvz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert. Afwezig:
Locatie: Fred
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 9 februari 2017 – zijn zoek …  - inmiddels weer gevonden, volgende keer laten
goedkeuren
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* Fred zet budgettenlijst in mailbox | Bestuur – draaiboek staat er al in
* Verzoek tot (mini-)sponsoring Sjaak Lucassen – mailing versturen
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Wel en wee van onze leden
*. Geen nieuws bekend
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Lopende actiepunten bespreken
* Recente foto’s evenementen – Picasa album staat via link op site.
* Alle contributie is ontvangen, op 1 na.
* Uitleg financieel overzicht – alles duidelijk. Opmerking naar Engelien: we willen
graag de financiën van het Happy Weekend overzichtelijker.
* Volgende evenement –18 mrt Ledenvergadering, mailings zijn verstuurd en alle
andere voorbereidingen getroffen. Ron belt nog met Jan Sander i.v.m. vertonen film.
* HW 14-17 apr – uitnodigingen verstuurd, programma is klaar, dienstrooster nog
niet helemaal gevuld, bekijken of er nog hout nodig is, vrijwilligers nodig voor klusje
Scouting, band Wasted Generation is geregeld, prijzen gaat Eric mee beginnen.
Eerste 4 aanmeldingen zijn binnen
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Alternatief KM-klassement
* Prijzen zijn door Ron geregeld. – nu Nieuwe nominatie bedenken
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Komende evenementen
* Kalender 2017
* Moeten we vrijwilligers per evenement vragen om hulp? - Ja
* Ledenvergadering 18 mrt
* Happy Weekend 14-4
* Culi-Familie-dag 10-6 – naar Dil en dan vis eten of zelf vis roken (kost n dag)
Speurtocht
* Club Toer 1-7
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Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – nieuwe leden opa Henk Boonstra en Mirjam Ransijn
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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
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Evaluaties
* Deelnemers recent evenement doorgeven aan KM-klassement.
* 18 feb Thema-avond – was groot succes, opkomst ruim 70 personen, veel
mensen van buitenaf, goed verzorgd,

10 Mailing van de maand
* Agenda 2017 op website in orde maken
* (mini) Sponsoring Sjaak Lucassen

* Clubweekend – regelt Gert
* Happy Weekend – programma versturen – met dienstrooster t.b.v. vrijwilligers

11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. Gert: Public Moto Rotterdam – goed eten en drinken, allerhande motoren en
koopwaar – leuke plek om n keer te bezoeken. Op zondag geopend. Spontane toer.
* Hans: bekijken of we met HW de legertent opzetten, i.v.m. drukte vs. BBQ. Evt.
nieuw tentdoek kopen.
* Hans: kleiduiven schieten op zaterdag 15 juli of zondag 16 juli. (is week voor de
vakantie) 10.00u weg. Toertje Lelystad, lunchen, schieten, terrassen en naar huis –
kosten?

