Notulen bestuursvergadering 11 mei 2017
Aan: Hans (vz), Jeroen (vvz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert. Afwezig:
Locatie: Gert
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 3 april 2017
*.Notulen goedgekeurd en kan op de site.
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* geen

3

Wel en wee van onze leden
*. John S wordt 16 mei weer geopereerd, sterkte en we duimen voor je.

4

Lopende actiepunten bespreken
* Recente foto’s evenementen – Rusty Nuts, Clubwknd, Condom en HW geplaatst
* Volgende evenement?– o.v.b. 17 juni Culi-Kids dag – Geo Caching, groepjes met
volwassene, kids patat met frikandel/kroket eten bij Lisa & Teun, daarna BBQ aan bij
de Scouting met evt. culinair / special en toetje toe voor de kids. Gert maakt toertje.
In uitnodiging vragen om hulp.
* 1 juli – club toer & avond – datum vastgezet in ’t Voorom en wordt menu gemaakt.
* 15-18 sept – Clubweekend – voorbereiding kan nog wachten, inschrijving geopend

5

Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken – … wacht op begin seizoen..

6

Komende evenementen
* Kalender 2017 – vloottreffen 7-9/7 en kleiduiven 15/16-7 toevoegen en
vergaderlocaties wijzigen
* Moeten we vrijwilligers per evenement vragen om hulp? Gaat vanzelf.
* Culi-Familie-dag 10-6 (geen wijziging datum ivm beschikbaarheid Scouting)
* Club Toer 1-7

7

Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – Afstemmen ledenlijst Jo, Fred doorlopend mee bezig

8

Website artikelen op website
* Foto’s clubweekend staan erop – aanvulling van andere leden welkom
* Unaniem besluit ALV, contributieverhoging voor mensen zonder machtiging met
€ 2,50 naar € 27,50. Ook op website aanpassen.

9

Evaluaties
* Deelnemers recent evenement doorgeven aan KM-klassement.
* Happy Weekend – meer chinees bestellen, bak mihoen i.p.v. witte rijst. Alles goed
gegaan, alleen 1 Deen met lekke koppelingspomp. Heeft Eric gefixed. Kleine winst
gedraaid. Dart trofee weer naar Engeland. Band was super.

10 Mailing van de maand
* Culi-Fam-dag – 10 juni (hulp vragen)
* 7-9 juli Vloottrefffen - rondsturen
* Club Toer & -avond – kan nog even wachten
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. Jeroen: Kan het ontbijt worden uitgebreid? Gaat nadenken over aanvulling.

* Gert: gaat het bestuursuitje nog door?
* Jeroen: we moeten meer actief zijn op de Fb pagina, via Danny. Of bijv. Anita
vragen om er regelmatig iets op te (laten) zetten.

