Notulen vergadering Stichting Eenhoorn Federatie
Datum
: 14 februari 2011
Locatie: cafe De Krim Driebergen
Status
: Concept
Aanwezig : AJS - Cees Zwinkels; Ariel – Jan Meijerink; BSA – Frans Hendriks, Frans van Kempen
(penningmeester/ secretaris); Norton - Bert van der Burg, Nancy Koorn, Hans Mijnders,
Cor Roelofs; Royal Enfield – Erik Hoorn; Triumph - Hans Blücher, Els Wymenga,
Pamela ter Schiphorst; Velocette - Carl Drees (voorzitter);
Afwezig
: met bericht:
Ariel - Jaap Addicks;
Velocette – Sjef van Hooft;
zonder bericht: Vincent HRD – Jos den Ouden (kwam naar de Moespot op de fiets!)

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen welkom.
Agenda wordt aangehouden. FVK maakt de notulen.
2. Verslag vergadering 12 juli 2010
Geen opmerkingen, het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Voorstel rondje
Velocette: Carl meldt bestuurswisseling tw een nieuwe secretaris en penningmeester. Er wordt
e
gezocht naar 2 man voor Eenhoorn.
Triumph: Pamela wordt de nieuwe Eenhoorn vertegenwoordiger van de Triumph club en treedt in de
plaats van Hans.
AJS – Matchless: Cees is geen voorzitter meer van de AJS – Matchless club, maar blijft wel als
Eenhoorn vertegenwoordiger.
Norton: Bert en Cor willen zich meer inzetten voor Eenhoorn.
Nancy en Hans zijn met name aanwezig i.v.m. hun betrokkenheid bij werkgroep Indoor evenement,
Royal Enfield: Erik was clubsecretaris tot eind 2009. Per maart hoopt Erik dat een nieuwe Eenhoorn
afgevaardigde zich meldt.
BSA: Frans (vz) zoekt nieuwe Eenhoorn vertegenwoordiger om hem te vervangen.
Ingekomen stukken:
FvK heeft bij zolderopruiming 4 sweaters met Eenhoorn racecommissie opdruk gevonden.Deze
worden beschikbaar gesteld aan de Indoor Eenhoorn commissie.
Er is een mail ontvangen, waarin de Eenhoorn wordt gevraagd lid te worden van de SAM, zodat onze
leden kunnen rijden tijdens SAM evenementen. Aktie: Carl zal dit samen met Jos uitzoeken en
rapporteren aan het dagelijks bestuur.
Bedrijf aansprakelijkheid verzekering/ doorlopende evenementen verzekering: FvK meldt dat het nog
niet is gelukt deze af te sluiten, omdat de aangeschreven maatschappijen niet of negatief reageren.
Voor een doorlopende evenementen verzekering werd een minimale premie van € 2.500,00 gevraagd
waarmee deze afviel. I.v.m. het indoor evenement wordt besloten dat we minimaal voor 17 april een
evenementen verzekering zullen af sluiten. Cor gaat kijken of hij een verzekering kan afsluiten via de
KNMV of bij de Europesche (partner van de FEHAC).
4. Verslag activiteiten in 2010
Carl doet verslag van de activiteiten die in 2010 ondernomen zijn (zie bijlage). Tijdens de discussie
naar aanleiding van dit verslag worden de volgende zaken geopperd: Er zou meer aan publiciteit
gedaan moeten worden om de Eenhoorn bekender te maken, niet van alle gesponsorde evenementen
zijn er verslagen ontvangen/ gepubliceerd, er zouden meer foto’s op de web site moeten staan, er zou
een PR functionaris moeten zijn die de publiciteit gaat verzorgen.
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5. Financieel jaar 2010
Zie bijlagen. Frans meldt dat in 2010 het saldo van de Eenhoorn met circa € 1.100,00 is gedaald naar
€ 17.000,00. Dit kwam met name door de sponsoring en kosten enerzijds en inkomsten uit de
onderdelen beurs en rente anderzijds.
e
e
Voorafgaand aan de vergadering heeft de kascommissie (Jan Meijerink 2 keer, Erik Hoorn 1 keer)
het financiële verslag gecontroleerd en vastgesteld, waarmee de penningmeester gedechargeerd is.
6. Bestuur aftreden / verkiezing
Doordat we al een tijdje zonder succes op zoek waren naar nieuwe bestuursleden en er geen
wisselingen meer hebben plaats gevonden hebben zijn nu alle dagelijks bestuur functies verkiesbaar.
De aangemelde kandidaten worden door de vergadering gekozen, waarmee het nieuwe bestuur een
feit is:
Bert van der Burg (Norton) - Voorzitter,
Pamela ter Schiphorst (Triumph) - Secretaris.
Cor Roelofs (Norton) - Penningmeester,
Carl overhandigt aan Bert een klep als symbolische voorzittershamer en wenst het nieuwe bestuur
veel succes. De nieuwe voorzitter leidt vanaf nu de vergadering.
Cees vraagt aandacht voor het huishoudelijke reglement,dat anno 2011 op verschillende punten
aanpassing behoeft. Vergadering stemt in met actualisatie. Aktie: Bestuur werkt voorstel uit.
7. Verkiezing kascommissie
e
e
Erik Hoorn (1 keer) blijft aan; Jan Meijerink (2 keer) treedt af.
Cees Zwinkels komt er nieuw bij.
8. Plannen 2011
Indoor eenhoorn: De commissie die gewerkt heeft aan de voorbereiding wil met name goedkeuring
vragen voor het budget en vragen om de opdracht het evenement daadwerkelijk te organiseren. Er is
enige discussie over de consumptiebonnen en het begrote bedrag voor een taxatie. Voor het laatste
zal gestuurd worden op een lagere prijs. Het budget wordt verder geaccordeerd door de vergadering.
De vergadering geeft tevens opdracht aan de commissie die het indoor heeft voorbereid om de
plannen ook uit te voeren. Verder is er gesproken over mogelijke parkeer problemen bij een grote
opkomst, foto’s van oude indoor evenementen en een film van de race demo’s uit 1983/ 1984 die op
DVD beschikbaar komt om vertoond te worden.
Club evenementen: De volgende zijn aangemeld:
3 April Dwars door Brabant rit – Royal Enfield,
27 t/m 29 mei een kampeer weekend – Norton,
16 t/m 18 september Webvork treffen – BSA,
Er kunnen zich nog 2 evenementen aanmelden, wie het eerst komt wie het eerst malt.
Ruilbeurs Wormer 2011: Richard en Anita hebben aangegeven met de huidige ploeg nog wel even
door te willen gaan met dit evenement. Het nieuwe bestuur zal tijdig contact met hun opnemen en het
met hun bespreken.
Promotie activiteiten: Carl mailt informatie m.b.t. het Nationale Veteranen Treffen aan Bert. Kees
Koren heeft aangegeven voor 2011 de inschrijvingen van de Engelse clubs via de Eenhoorn te willen
ontvangen.
Website: Volgende vergadering wordt besproken hoe we verder gaan met de website, tot die tijd blijft
Carl deze beheren.
9. Rondvraag
De inschrijving bij de KVK zal aangepast worden.
10. Datum volgende vergadering
De volgende vergadering wordt gehouden op 27 juni 2011 om 19.30 uur. Locatie wordt nog bepaald.
11. Sluiting
Rond 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.
(verslag: Frans van Kempen/ 20/02/2011)

Bijlagen:
-Verslag activiteiten 2010
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