Notulen bestuursvergadering 15 juni 2017
Aan: Hans (vz), Jeroen (vvz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert. Afwezig: Locatie: Jolanda
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 11 mei 2017
*..Notulen van 11 mei goedgekeurd; kan op website
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* geen uitnodigingen, evenementen

3

Wel en wee van onze leden
*. Fruitmand bij Linda Sander bezorgd.
* Kaartje sturen naar Peter Appel. Allemaal sterkte!

4

Lopende actiepunten bespreken
* Recente foto’s evenementen – Hemelvaart, Culi-Kids – Hans heeft nog van HW
* Volgende evenement?– 1 juli club toer & avond – uitnodiging naar leden en in
Witte Blaadje + op Fb – Met Jetty Meet & Eat menu voor € 10,- WIJZIGING !!
* 15-18 sept – Clubweekend – 18 mensen opgegeven

5

Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken

6

Komende evenementen
* Kalender 2017 is weer bijgewerkt
* Club Toer 1-7 – Gert maakt toer, uitnodiging klaar, Voorom en menu geregeld
* Kleiduiven schieten zaterdag 15 juli ca. 10u, uitnodiging klaar en versturen
* Club weekend 15-18 sept – nog geen verdere actie – wie wil een toertje maken?

7

Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – Fred heeft mailadressen gecontroleerd. Afstemmen ledenlijst Jo.

8

Website artikelen op website
* Foto’s clubweekend, Hemelvaart, weekend Bastogne staan erop – aanvulling van
leden welkom
* Via Rollo contributieverhoging te laten aanpassen!!
* Op pagina Fotoboek staat foute agenda -> aanpassen laten door Rollo

9

Evaluaties
* Deelnemers recent evenement doorgeven aan KM-klassement.
* Culi-Kids dag – klein aantal deelnemers, kids vonden schatzoeken top, was erg
gezellig, € 65 binnen budget gebleven.

10 Mailing van de maand
* Club Toer & -avond op zaterdag 1 juli – uitnodiging komt van Hans
* Kleiduiven schieten op zaterdag 15 juli – uitnodiging komt van Hans
* Club weekend – recent opnieuw verstuurd
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. Jeroen: welk budget voor de BBB-avond, en wat kost het de deelnemers?
Afhankelijk van wat je wilt doen en hoeveel mensen er komen. Budget is € 300.
* Jolanda: Bestuursuitje moet nog geregeld.
* Fred: incasso’s gaan er binnenkort uit.
* Gert: of Hans nog een t-shirt voor Mirjam meegenomen heeft?

