Notulen bestuursvergadering 13 juli 2017
Aan: Hans (vz), Jeroen (vvz), Jolanda (secr), Gert. Afwezig: Fred (penning)
Locatie: Jeroen
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 15 juni 2017
* Notulen goedgekeurd, kunnen op de site.
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* voorstel band voor Pasen door Fred F., Rinus en de Rimpels. Leuke setlist. Hans
vraagt wanneer ze waar spelen om te gaan kijken.

3

Wel en wee van onze leden
*. Peter Appel ligt in Groningen - nog geen verbetering. Heel veel sterkte!!
* Ellen Hollenberg is gevallen tijdens het aantrekken van haar motorbroek en heeft
haar pols gebroken. Sterkte!

4

Lopende actiepunten bespreken
* Volgende evenement?– 15 juli Kleiduiven schieten is geregeld
* 12 aug - Club toer & avond – boeking bij ’t Voorom gedaan. Alvast adverteren.
* 15-18 sept – Clubweekend – nog geen actie

5

Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken

6

Komende evenementen
* Kalender 2017
* Vrijwilligers volgende evenement vragen om hulp?
* Kleiduiven schieten 15 juli – alles geregeld,
* Club Toer 12-8 – alles op de rit
* Club weekend 15-18 sept

7

Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – Afstemmen ledenlijst Jo. Arnaud & Marrije geen lid meer

8

Website artikelen op website
* Foto’s laatste evenement Culi-Kids – aanvulling van andere leden welkom
* Aanpassing contributie en agenda is doorgevoerd.
* Rollo vragen om bestuur op website aan te passen. Met foto! (Hans, Jeroen, Fred)

9

Evaluaties
* Deelnemers recent evenement doorgeven aan KM-klassement.
* n.v.t. – geen evenementen geweest

10 Mailing van de maand
* Kleiduiven schieten – iedereen is geïnformeerd
* Club Toer & -avond – z.s.m. mailen en adverteren, Hans geeft input
* Club weekend – nu 23 pers. – ((Evt. Frank Kamp vragen met Wilco Tamboer))
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. Bestuursuitje – Jo datumprikker sturen.
* Hans: Nieuwe beheerder voor de Bacchus Fb pagina gezocht. Evt. Anita.

