Notulen bestuursvergadering 16 oktober 2017
Aan: Hans (vz), Jeroen (vvz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert. Afwezig: Locatie: Hans Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 31 augustus 2017
* goedgekeurd en kan op de site.
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* StartHosting (hosting website) gaat over naar YourHosting (lijkt vanzelf te gaan, of
komen mails over – doorgestuurd aan Rollo.)
* Bevestiging van het huis voor Clubweekend 2018 – alvast gereserveerd - € 300
bespaard.
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Wel en wee van onze leden
* Jeroen Kuiper veel sterkte met zijn herstel (gelukkig minimaal letsel) en het verlies
van zijn stalen ros … die laatste lijkt ten dode opgeschreven 
* We feliciteren Mirjam Ransijn met haar nieuwe aanwinst, een Kawasaki Versys.
Veel plezier en veilige km’s!
* En we wensen Danny Weel heel veel veilige km’s in Australië, op zijn nieuwe
HD1200. Have fun daar down under!
* Gert van harte gefeliciteerd met zijn kleinzoon Arthur. Alles gaat goed met moeder
en zoon.
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Lopende actiepunten bespreken
* zondag 29 okt ontbijtwandelen – tot nu toe 10 mensen opgegeven.
* zaterdag 18 nov BBB-avond – zaal geboekt, rest is nog een verrassing.
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Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken
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Komende evenementen
* Kalender 2018
* Vrijwilligers volgende evenement vragen om hulp?
* Ontbijtwandelen zon 29 okt – mailing verzonden, strandtent geboekt, w/o
deelnemers
* BBB-avond zat 18 nov – zaal geboekt, Jeroen bedenkt spelletje, bier drinken
* Intocht Sinterklaas zon19 nov – Hans belt zijn lijstje na.
* Jubileum 2019 alvast op de agenda.

7

Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – nieuw lid Jeroen Markx, via Erik Zijp bij Bacchus gekomen. Fred
neemt contact op.
* Incasso’s zijn uitgevoerd. Nu nog 4 of 5 leden die contributie moeten betalen.
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Website artikelen op website
* Foto’s laatste evenement clubweekend – aanvulling van andere leden welkom
* Datum ontbijtwandelen is aangepast.

9

Evaluaties
* Deelnemers recent evenement doorgeven aan KM-klassement – Jan Schut
* Clubweekend – het weer viel alles mee, superleuk huis met bar en tap, gezellige
groep. Jammer van de mensen die zonder benzine zijn komen te staan en vooral
heel sneu voor Jeroen, dat hij onderuit gegaan is. Op zondagavond gezellige

muziekquiz met dansen (ja, ja, bij Bacchus) Nette kamers, motoren buiten. 25
personen. De straat uitrijden en direct mooi toeren. Huis alweer voor 2018 geboekt.
Mooie routes, Hans en Cor bedankt!!
10 Mailing van de maand
* Ontbijtwandelen – 29 okt – verzonden, herhaling volgende week.
* BBB-avond – 18 nov – Jeroen maakt flyer, liefst deze week versturen.
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. De nieuwe legertent is uitgeleend geweest en we hebben (nog) geen
commentaar gehad. Naar verwachting is alles goed gegaan.
* LOOT – is voor 2017 betaald en tevens opgezegd voor 2018. Doen we toch niets
meer mee.
* Gert: Bacchus Facebook – wie gaat beheren? Is Anita in de race? Of anders, Rik
Sander, Roy v/d Reep? Andere opties?
* Fred Feller heeft los van Bacchus een toergroepje opgericht. Ca. 20 personen,
meesten van buiten Bacchus. Leuk initiatief!
* Walk in Concerts op 26 nov. – band uitzoeken voor Pasen.
* In 2019 40-jarig jubileum – wat gaan we doen? Wilhelminaplein, zaterdagmiddag
activiteit, muziekweekend – vrijdag band in storey, zaterdag bij Sander, zondag bij
Levering. Zo 21 april, wel met Pasen houden ivm buitenlandse gasten. Toch
solexrijden..? Evt. via Sandra vragen. Old timers uit het dorp. DJ (Maarten) op het
plein. Na solexen, actie op het plein, muziek DJ, foodtrucks, Wel vergunning
aanvragen. Evt. avond met Akerslootse bandjes. Samenwerking kroegen om meer
volk te trekken.
* Eindelijk is er een datum geprikt voor het bestuursetentje.

