Notulen
Datum: 11 februari 2014
Locatie: Dorpshuis Everdingen
Aanwezig: Bert vd Burg (voorzitter),Els Wymenga (TOCN), Gerry Spekkink (VCN), Jaap Addicks
(Ariel), Hein van Egmond (BSA), Cees Zwinkels (AJS-Matchless).
Afwezig zonder bericht: Cor Roelofs
Afwezig met bericht: Jan Meijerink. NB: Carl Drees heeft onlangs laten weten geen deel meer uit te
maken van het Eenhoorn-overleg sinds hij de voorzittersfunctie van VCN heeft overgedragen.
1.

Opening
Omstreeks 19.45 uur opent Bert de vergadering.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Op de inmiddels breed bekend gemaakte vacatures voor een secretaris en een webmaster zijn
bij Bert geen concrete aanmeldingen binnengekomen.
Als gevolg van het ontbreken van een secretaris is er nu geen agenda.
Bert heeft van Carl Drees bericht gekregen dat hij zijn bijdrage aan het Eenhoornbestuur per
direct staakt. Bij VCN is deelname aan het Eenhoorn-bestuur steeds gekoppeld geweest aan de
functie van voorzitter. Er is nu een nieuwe voorzitter aangetreden maar die heeft de Eenhoorntaken niet overgenomen. Bert heeft Carl nadrukkelijk bedankt voor zijn inspanningen om de
Eenhoorn weer nieuw leven in te blazen.
Carl heeft aangegeven het beheer van de Eenhoornwebsite nog even te zullen voortzetten, maar
niet langer dan tot 1 april 2014. Er is dus acuut behoefte aan opvolging.
Jaap geeft aan dat er in de Ariel-gelederen misschien iemand is die de website van Eenhoorn wil
beheren. Hij zoekt dit uit en zal binnen een week terugkoppelen naar Bert en Cees. Mocht dit
contact niets opleveren dan zal Cees nog een keer de webmaster van AJS-Matchless benaderen
of hij bereid is de Eenhoornwebsite te beheren.
Actie: Jaap informeert Bert en Cees over de beschikbaarheid van een webmaster.
Bert laat weten dat hij namens de Nortonclub alle leden van andere Eenhoornclubs uitnodigt om
deel te nemen aan het aanstaande jubileumweekeind. Het 40-jarig bestaan van de club wordt
gevierd in het weekeind van 20 juni. Een uitnodiging wordt nog rondgestuurd ten behoeve van
opname in de clubbladen.
Actie: Bert stuurt uitnodiging / flyer.
Ger van Pol (RECN) heeft laten weten om redenen van gezondheid niet langer deel te kunnen
nemen aan het Eenhoorn-overleg. Aangezien Jaap Buijs zich eerder had teruggetrokken is er nu
geen vertegenwoordiging van de RE-club. We moeten afwachten hoe en wanneer deze vacature
wordt opgevuld.
Hein beheert het Excel-bestand met adresgegevens van de bestuursleden en
clubvertegenwoordigers. Hij zal het bestand bijwerken en rondsturen.

Actie: Hein mailt aan allen een geactualiseerd adressenbestand.
Hein heeft bericht gekregen van Theo Schipper dat die het komende webvorktreffen (12-14
september) weer wil presenteren als Eenhoorn-treffen. Eerder heeft Eenhoorn dit treffen een
financiële bijdrage verstrekt. Die sponsorregeling is beëindigd. Hein zal Schipper laten weten dat
er geen bezwaar is tegen het gebruik van de “Eenhoorn-vlag” voor het webvorktreffen (al komen
daar mogelijk ook motoren van niet-Engelse makelij), maar dat er geen geldelijke bijdrage zal
worden verstrekt.
Actie: Hein informeert Theo Schipper.
Cees biedt aan de notulen van deze vergadering te maken. Hij zal tevens een agenda voor de
volgende vergadering opstellen.
3.

Vaststellen agenda
Besloten wordt het verslag van de vorige vergadering als leidraad voor de agenda te gebruiken.

4.

Goedkeuring notulen
Notulen van de vergadering op 26 november 2013 zijn gemaakt door Carl Drees. Er heeft – na
opmerkingen van enkele leden – een revisie plaatsgevonden. De revisie-versie is gedateerd 29
december 2013. Nog één opmerking bij punt 9: 21.35 uur : Els verlaat de vergadering. Hiermee
zijn de notulen nu goedgekeurd.

5.

NVT-Woerden
Bestuur en vertegenwoordigers van Eenhoorn willen opnieuw een gezamenlijke deelname van de
clubs aan het Nationaal Veteraan Treffen in Woerden. Men betreurt het dat AJS-Matchless heeft
aangegeven dit jaar niet van de partij te willen zijn. Hein: ” We hebben als Eenhoorn een smalle
agenda. Het is belangrijk dat we die punten wel goed doen, dat we daar wel aan vasthouden”.
Cees zegt toe het onderwerp intern opnieuw te bespreken en er nog op terug te komen.
Actie: Cees gaat na of er toch voldoende draagvlak voor deelname NVT kan worden gevonden.
Gerry coördineert opnieuw de collectieve aanmelding in Woerden. Clubs moeten individueel een
inschrijfgeld van 15 euro overmaken (= borg).
De datum is: zaterdag 27 september. Dit staat/stond fout in de online-agenda van Eenhoorn!

6.

Clubruilbeurs Wormer
Volgens het verslag van de vorige vergadering zou Klaas Wezel worden uitgenodigd. Dit is niet
gebeurd (de secretaris wordt ernstig gemist!). Het is toch heel belangrijk dat het Eenhoornbestuur en de organisator van “Wormer” goed contact hebben. Bert neemt op zich om Klaas voor
de volgende vergadering uit te nodigen.
Actie: Bert zal Klaas Wezel uitnodigen voor de volgende vergadering.

7.

Race-activiteiten SEF en SAM
Hein heeft deze week bericht gekregen van Evert Welvaart (SAM) dat deelname aan races
mogelijk zal zijn op 7 september te Raalte. Er kan met een aparte Eenhoorn-klasse worden
gereden. Het aantal deelnemers is maximaal 35.
Er is nog het nodige uit te werken. Hein neemt hierin het voortouw. Hij zal samenwerken met
Guus van Beveren en met Bert (beiden Norton-club). Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of er
een ballotage moet zijn voor deelname (als er veel interesse is) en welke criteria daarbij gelden.
Hein zal ook Frans van Kempen erbij betrekken (oud-penningmeester die de band met het
verleden nog kent).
Er moet ook gedacht worden aan promotie van en tijdens het evenement, over een trofee voor de
winnaars, etc.
Aanmeldingen lopen via Hein.
Op korte termijn zal Hein een bericht voor de clubbladen aanleveren waarin alle benodigde
informatie staat.
Actie: aanleveren bericht/uitnodiging voor Eenhoorn race-evenement door Hein.

8.

Indoor Eenhoorn treffen Driebergen
De datum stond al vast (zondag 13 april), maar nog niet welke club de organisatie zou verzorgen.
Nu wel: het is de BSA-club. De voorbereidingen zijn ter hand genomen. Er is wat achterstand met
de publiciteit. Die moet nu snel worden gestart.
Actie: Hein laat poster aanpassen en zal die spoedig verspreiden.
Goed nieuws voor de volgende aflevering van het Indoor Eenhoorn treffen. In 2015 zal de
organisatie worden verzorgd door de Arielclub.

9.

Website Eenhoorn
Bert zal Carl laten weten dat we enkele opties hebben voor opvolging van de functie webmaster.
Op de korte termijn zijn nog enkele kleine aanpassingen nodig. Aan Carl het verzoek dit nog
‘even’ te doen.
Actie: Bert belt/mailt Carl.

10. Kascommissie
Door het wegvallen van Ger van Pol en Carl Drees is er nu geen kascommissie.
Els en Cees zijn bereid de taak van kascommissielid op zich te nemen.
11. Rondvraag
Het is meer een punt van aandacht dat Bert naar voren brengt: promotie van Eenhoorn door
middel van vlaggen en banieren. De spullen bevinden zich nu bij Bert thuis. Hij zal zorgen dat ze
in Driebergen komen. Vervolgens gaan ze mee naar het jubileum-treffen van de Nortonclub, naar
de race-dag in Raalte, naar Woerden en naar Wormer.
Hier ligt een taak voor meerdere bestuursleden / clubvertegenwoordigers.
Hein heeft nog een nota van 25 euro voor lidmaatschap van SAM. Die zal hij naar Cor sturen.
12. Volgende vergadering
Er bestaat enige twijfel bij Everdingen als meest geschikte locatie, gezien de drukte op de A2 en
andere aanrij-routes rond het aanvangstijdstip (de vergaderruimte en de service van het
Dorpshuis zijn OK). Els biedt aan een alternatief te zoeken in de buurt van Driebergen (station en
A12). Zij zal haar bevindingen voorleggen.
Vooralsnog besluiten we de zaal in het Dorpshuis van Everdingen wel te reserveren.
Datum: dinsdag 8 april 2014 vanaf 19.30 uur.
NB: het onderwerp “Visie toekomst” is vanwege de beperkte opkomst en vanwege de tijd (twee
clubvertegenwoordigers willen bijtijds vertrekken) niet aan bod gekomen.
Om 21.30 uur wordt de vergadering gesloten.
Let op: deze notulen zijn gereviseerd, maar nog niet goedgekeurd.

