Notulen bestuursvergadering 9 november 2017
Aan: Jeroen (vvz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert. Afwezig: Hans (vz)
Locatie: Gert Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 16 oktober 2017
* Akkoord bevonden; kunnen op de website.
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* uitnodigingen, evenementen. – StartHosting (hosting website) gaat 16 nov over
naar YourHosting (lijkt vanzelf te gaan, heeft Rollo bekeken.)
* Uitnodiging Ides of March. Wordt gehouden op 17 en 18 maart 2018.
* Fred Feller wil graag eind mei een trip van 4-5 dagen naar Denemarken
organiseren, o.a. naar Himmerlandstreaf in Aars. Komt uitnodiging voor.
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Wel en wee van onze leden
*. Jort heeft een nieuwe aanwinst, een Suzuki TL1000R. Veel plezier ermee!
*. Ruud & Birgit hebben een reis door Turkije en Iran gemaakt. W/o verslag.
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Lopende actiepunten bespreken
* We zoeken een beheerder van de Facebook-pagina. Wie oh wie?

5

Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken
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Komende evenementen
* Kalender 2018 – Fred maakt voor volgende vergadering
* Vrijwilligers volgende evenement vragen om hulp?
* zaterdag 18 nov BBB-avond – 13 pers opgegeven, eerst koffie en borrel op kosten
Bacchus, daarna potje maken. Quiz en prijzen zijn geregeld. Paar dagen tevoren
Jan Sander aantallen doorgeven.
* zondag 19 nov intocht Sinterklaas – Hans heeft de ca. 8 vrijwilligers geregeld.
* zaterdag 6 jan NJR – Fred gaat Zolder reserveren
* Thema-avond in februari – Gert vraagt Wido of hij al idee heeft?
* Happy Weekend – na Walkin Concerts besluiten welke band we boeken voor 2018
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Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – John Pepping, Quinten Hekelaar en Marit Appel hebben
opgezegd n.a.v. inning contributie vorige maand.
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Website artikelen op website
* Foto’s laatste evenement clubweekend – aanvulling van andere leden welkom
* Reisverslag van Ruud & Birgit Gieling Turkije Iran plaatsen. Lukt niet!!
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Evaluaties
* Deelnemers recent evenement doorgeven aan KM-klassement.
* Ontbijtwandelen zon 29 okt – 35 pers incl. 12 kids. Harde wind, klein strandje,
goed ontbijt, erg gezellig bij Timboektoe in Wijk aan Zee.

10 Mailing van de maand
* BBB-avond – 18 nov – herinnering
*. NJR komt volgende maand wel.
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Wat verder ter tafel komt en rondvraag – geen.

