Notulen bestuursvergadering 31 augustus 2017
Aan: Hans (vz), Jeroen (vvz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert. Afwezig: Locatie: Fred
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 15 juni 2017
* Goedgekeurd en kunnen op de site.
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* StartHosting (hosting website) gaat over naar YourHosting (lijkt vanzelf te gaan, of
komen mails over.

3

Wel en wee van onze leden
*. Linda Sander is geopereerd en het lijkt allemaal goed te zijn gegaan. Sterkte, Lin!
* Oud Bacchus-lid Peter Appel is helaas overleden. Heel veel sterkte met dit verlies!
* Fred z’n moeder overleden. Gecondoleerd, Fred!
* Carola heeft haar pink gebroken, het geneest goed. Sterkte!
* Op weg naar zijn werk is Gert met de motor onderuit gegaan door een dieselspoor.
Gelukkig had hij zelf niets, alleen veel schade. Balen, Gert!
* Danny Weel reist vanaf 9 okt a.s. door Australië, te beginnen in Perth.

4

Lopende actiepunten bespreken
* 15-18 sept Clubweekend – 23 aanmeldingen, al 21 betaald. Boodschappenlijst
alvast uitgeprint. Vervoer gezocht voor boodschappen. Cor T heeft route van 290km
gemaakt. Zat. 9 sept en woe 13 sept boodschappen doen.
* 5 nov Ontbijtwandelen – vervroegen naar oktober, denk om herfstvakantie (21-29
okt) evt 29 okt doen, Sun Sea Bar, Strandhuis in Wijk aan Zee of Timboektoe. Start
om 08.30 of 09.00, uur lopen, dan ca. 10.00u eten– Jo opvragen, overleg met Jeroen.
* 18 nov BBB-avond – 20.00u op Zolder. Jeroen regelt met ’t Hoorntje. Evt. andere
invulling.
* Bestuursuitje: vakanties: voor einde jaar via datumprikker.

5

Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken – prijsuitreiking tijdens de ledenvergadering.

6

Komende evenementen
* Kalender 2017
* Club weekend vr 15-18 sept
* Ontbijtwandelen zon 5 nov – verplaatst naar 29 okt.
* BBB-avond zat 18 nov
* Intocht Sinterklaas zon19 nov

7

Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – Afstemmen ledenlijst Jo. Arnaud & Marrije geen lid meer.
* Auto incasso’s worden binnenkort geïnt. Er zijn nog steeds mensen die geen
incassoformulier hebben ingeleverd, maar ook nog niets hebben overgemaakt.
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Website artikelen op website
* Foto’s laatste evenement Kleiduiven – aanvulling van andere leden welkom

9

Evaluaties
* Deelnemers recent evenement doorgeven aan KM-klassement.

* 12 aug - Club toer & avond – 10 motoren, 11 personen. Was een leuke rit, redelijk
droog en met 12 pers lekker zitten eten. Gezellige dag.
10 Mailing van de maand
* Club weekend – Gert stuurt algemene deelnemers-mail.
* na volgende vergadering – Ontbijtwandelen naar 29 okt.
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
* Nieuwe legertent gekocht, vergelijkbaar aan huidige, maar met bovenligger, zijdeur
en nieuwer, voor € 400,* Volgende vergadering ma 16 okt bij Hans.

