Notulen bestuursvergadering 3 april 2017
Aan: Hans (vz), Jeroen (vvz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert. Afwezig:
Locatie: Hans
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 9 maart 2017
* Goedgekeurd en kunnen op de website
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* Fred heeft budgettenlijst in mailbox gezet.
* Uitnodiging Vloottreffen Den Helder 7-9 juli – mailing rondsturen

3

Wel en wee van onze leden
*. Geen nieuws is goed nieuws.

4

Lopende actiepunten bespreken
* Recente foto’s evenementen – Picasa album blijven we proberen.
* Volgende evenement?– 14 apr HW
* HW – mailing is verstuurd – rooster zo goed als gevuld – voorbespreking met ’t
Voorom gehad – Chinees uurtje later – 3 dagen portier bij ’t Hoorntje – band Wasted
Generation contant betalen – advertentie Witte Blaadje maakt Jetty – programma’s
in Engels en Nederlands gemaakt – Hans haalt nog wat hout bij – Rob Dekker
gesproken; voorwaarden als vorig jaar -> mail sturen ter bevestiging – bij opbouw
nog klusje doen voor Scouting - draaiboek moet bijgewerkt – Hans brengt brief bij
de buren - …
* 10 juni – culi-fam-dag: programma? Geo-catching, speurtocht, patat met frikandel

5

Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken – …

6

Komende evenementen
* Kalender 2017 – is bijgewerkt door Fred
* Happy Weekend 14-4 - besproken
* Culi-Familie-dag 10-6 - besproken
* Club Toer 1-7 – nog met Jan bellen en vragen om menu-special
* Vloottreffen 7-9 juli
* Toer met kleiduiven schieten 15 of 16-7

7

Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – Afstemmen ledenlijst Jo.
* Inmiddels nog 3 aut. Incasso’s ontvangen i.v.m. contributieverhoging.

8

Website artikelen op website
* Foto’s bijwerken + verslag Rik Sander (pdf ontvangen) / Roy v/d Reep
* Programma en rooster HW staan op de site
* Vloottreffen 7-9- juli in Agenda zetten

9

Evaluaties
* Deelnemers recent evenement doorgeven aan KM-klassement.
* 18 mrt ALV – 23 leden aanwezig, incl. bestuur. 12 pers. officieel afbericht. Vlotte
vergadering. Unaniem besluit om contributie te verhogen, indien men niet gebruik
maakt van een automatische incasso. Ron Zoon hartelijk bedankt voor zijn
jarenlange trouwe inzet. Unaniem besluit tot verkiezing Jeroen Kuijpers als nieuw
bestuurslid. Tot slot de film Isle of Man gekeken en een borrel gedronken na afloop.

10 Mailing van de maand
* Clubweekend – verzorgt Gert
* Culi-Fam-dag – kan nog even wachten, tenzij programma bekend is
* 7-9 juli Vloottrefffen
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. Jeroen: we doen te weinig met Facebook. Achteraf een foto met korte tekst
plaatsen. Telefoonnummer van Danny gedeeld, stuur berichtje als iets geplaatst
moet worden.
* Eventueel extra adres voor kleiduivenschieten bij JST Waalsdorp in Den Haag.

