Concept Notulen
Datum: 30 september 2014

Locatie: Dorpshuis Everdingen

Aanwezig: George Heeres Triumph (TOCN), Kees Stappershoef (TOCN), Cor Roelofs
(Norton), Marco Boelis (Ariel), Hein van Egmond (BSA), Cees Zwinkels (AJS-Matchless),
John Nienhuis (Velocette Club).
Afwezig met bericht: Bert v.d. Burg (voorzitter),
Afwezig zonder bericht: Jan Klein Elzen (VCN), Peter Tromp Meesters (RECN)
1.

Opening
Omstreeks 19.30 uur opent Cor de vergadering.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen notulen van de vorige vergadering ontvangen. Reden is niet bekend
Peter zou ze maken.
Voor deze vergadering is Hein van Egmond notulist met dank aan Marco voor
ingeklopte aantekeningen.

3.

Vacature secretaris SEF:
Het Eenhoorn bestuur zoekt nog steeds een secretaris. Gezien de grootte van de
aangesloten verenigingen zou deze uit de BSA-OC of Triumph club moeten
komen.
Voorlopig maken we de notulen op roulatie basis. Wel wordt opgemerkt dat het
opstellen van de notulen slechts een klein onderdeel is van de activiteiten van een
secretaris en dat er wel degelijk behoefte is aan een secretaris.

4.

NVT 2014:
was geslaagd het was ontzettend druk. De BSA club was afwezig met afmelding
maar wordt wederom betreurd. Opmerking van John Nienhuis van Velocette Club
was dat de tafels wel erg dicht op elkaar stonden. Komt mogelijk door nieuwe
indeling van het terrein. Motoren mochten het terrein niet op. Voor de AJS
Matchless Club was een bezoek aan het NVT ook een toercompetitie evenement.
Conclusie: evenement geslaagd en SEF het NVT blijft steunen.

5.

Voorzitters vergadering:
Zoals eerder besproken wordt besloten voorzitters vergadering (op 25-11-2014) te
organiseren. De situatie in het SEF bestuur en ook in sommige besturen van de
aangesloten clubs laten zien dat het hard nodig is te brainstormen over de
toekomst.
Welke onderwerpen moeten op de agenda komen?
- Nu ongeveer € 12.000,-- in kas

- Hebben we over 10 jaar een probleem met het gezakte ledental?
- Kunnen we nog een eigen clubblad blijven uitgeven?
- Kunnen we nog een eigen website blijven onderhouden?
- Kunnen we een gezamenlijk forum organiseren?
- Online enquête onder alle leden van alle clubs verspreiden?
Voor de toekomst: thema avonden voor redactie, bestuurs- en commissies.
Hebben we daar behoefte aan?
Cees Zwinkels maakt een voorzet voor discussie en een uitnodiging voor deze
voorzitters vergadering op 25/11.
6.

Verzekeringen:
- Eenhoorn is lid van de KNMV, ook met bestuursaansprakelijkheidsverzekering
- hebben we nog een up to date aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur?
Norton heeft het bij de KNMV ondergebracht.
- Kennisdeling over risico's en tips bij organiseren van evenementen.
(toertochten niet meer met voorrijder, niet meer follow-Up, iedereen routebeschrijving uit
delen. Bij een route met een voorrijder is de club aansprakelijk voor de risico's.
Kruispunten niet afzetten. Elk lid moet ondertekenen dat hij voor eigen risico deelneemt en
de club niet aansprakelijk kan stellen. Norton heeft dan op eigen site staan. Bij elke rit
moet elke deelnemer tekenen).

7.

Evenementen georganiseerd door de SEF:
- Demo race/rit eerste zondag 6 september 2015
- NVT Woerden laatste/een na laatste zaterdag september
- indoor in Doorn 2e zondag april
- Clubruilbeurs Wormer 2e zondag november.

8.

Clubbladen:
- hoeveel leden hebben we, hoeveel betalen we aan het clubblad?
- wat is het grootste probleem bij het maken van een clubblad?
- is er bij de redacteurs behoefte aan een gezamenlijke bijeenkomst met alle
redacteurs van de aangesloten clubs van de eenhoorn?
De Norton club maakt het clubblad m.b.v. het programma “Editoo” en heeft
hiermee een aanzienlijke kostenbesparing behaald. (425 oplagen 6x/pj ad. Euro
7.000,--).

9.

Race demo Luttenberg ring Raalte 2014:
- Er waren slechts 5 aanmeldingen.
- De Norton club had artikel niet kunnen plaatsen
- De aankondiging is te laat rondgestuurd waardoor de publicatie bij een aantal
clubs problemen gaf onder meer omdat sommige clubbladen maar eens per 2
maanden verschijnen.
- Hierdoor kon ook geen repetitie effect bereikt worden.
- Ook herkenbaar logo werd gemist, is er nog wel van vroeger Hein zoekt dit op.
- De redacteuren willen de tekst en foto’s gescheiden aan geleverd hebben
- Hein heeft Evert Welvaart van de Sam gebeld om deelname af te zeggen.
SAM vond het erg jammer maar had wel begrip. Volgend jaar zijn we alsnog
welkom. Afgesproken garantie bedrag (ad. Euro 400,--) hoeft de SEF niet te
betalen aan de SAM.
- Bert en John hebben het evenement bezocht en zijn van mening dat het een
mooie baan is.

-

Proberen volgend jaar weer met de SAM op de Luttenberg te rijden.
Hein zal nieuwe aankondiging met herkenbaar logo maken.
- Nieuwe afspraak met SAM maken.

10.

HARC Assen:
John geeft aan dat er een mogelijkheid is om bij de HARC aan te sluiten bij hun
races in Assen. Er kan mogelijk met zijspannen, een 50-125cc en 350-500cc
klasse te rijden. Hein geeft aan dat we afgesproken hebben dat we als SEF geen
grote evenementen te gaan organiseren. Mogelijk sluiten de HMV en of CRT hier
beter op aan.

11.

Club ruil Beurs Wormer:
Klaas Wezel was vorige vergadering uitgenodigd maar is niet gekomen. Er wordt
nog even gediscussieerd over de wens van het bestuur om de entree te verhogen
naar Euro 5,-- maar inmiddels zijn er al aankondigen gepubliceerd waarin Euro
3,-- vermeld staat. Cees geeft aan dat met het vrijvallen van het sponsor budget
een eventuele tegenvaller wel gecompenseerd kan worden. Er komen gemiddeld
700 bezoekers en dat aantal is vrij constant behoudens een enkel jaar waarin de
weersomstandigheden slecht waren. Over het algemeen draait de beurs net
quitte. De beur wordt gehouden op 16 november.

12.

Aantal leden SEF:
Gevraagd werd naar het ledenaantal dat via de aangesloten clubs in de SEF
bijeen is. Dit zijn er ca. 2800. (Norton: 380, AJS: 560, Triumph: 500, Velocette:
120, Ariel: 160, Royal Enfield: 350, BSA: 700, Vincent 10).

13.

Website:
De nieuwe webmaster is Peter Bouwmeester. Hij heeft ervaring met het werken
met het software pakket (Word Press). John oppert de mogelijkheid de website uit
te breiden met een Forum en de mogelijkheid spullen te verkopen. De website
moet dan uitgebreid worden met een mogelijkheid voor betaalverkeer daardoor
wordt de site duurder. Vooralsnog zien we dit niet zitten ook al omdat e.e.a.
onderhouden dient te worden.
De website van de Norton club is gehackt en offline gehaald. Omdat de
programmatuur verouderd was heeft de Norton club een prijsopgaaf gevraagd
voor de bouw van een nieuwe site Kosten bedragen ca. Euro 3.600,--. Ze hebben
nu een prijsopgaaf aan Peter gevraagd.
Probleem is om oude info in nieuwe pakket te uploaden = is tijdrovend. Deze
activiteit proberen uit te besteden aan leden.
Peter heeft ook eigen website www.peterbouwmeester.nl en
dewebboumeester@gmail.com.
Afgesproken wordt dat als er iets op de site geplaatst moet worden dit via één
persoon, de secretaris, naar Peter gecommuniceerd wordt. Dit om enige vorm van
regulering te hebben in wat er geplaatst gaat worden en om te voorkomen dat
Peter door Jan en alleman benaderd wordt. Zolang er geen secretaris is neemt de
voorzitter deze taak opzich.

14.

Winter activiteiten:

Welke activiteiten er in de winter georganiseerd?
- Norton: Unaproachable evening deels technisch. Wordt nu een middag
evenement bezoekers aantal gemiddeld 70/80 man
- BSA-OC: Een technische middag in december en de Hot Rod rally, is een winter
kampeer weekeind in januari.
- Triumph wil ook technische middag organiseren en dan n revisie bedrijf
uitnodigen
- AJS Matchless club organiseert een overwinterings treffen.
15.

Indoor treffen 2015:
Het indoor treffen wordt door de Ariel club georganiseerd. Hein draagt voorbeeld
inschrijfstroken over aan Cees.

16.

Info bestuursvergaderingen:
Het zou handig zijn de data van de bestuursvergaderingen van de aangesloten
clubs te inventariseren. Ook de verschijningsdata van de clubbladen. (toevoeging
van notulist). Mogelijk kunnen we hier volgende vergadering een lijst van maken.

17.

Kas commissie:
Cor en Cees (vervangt Els Triumph club die tussentijds afgezwaaid is) zullen de
kas controle doen na de vergadering. ( is niet doorgegaan wegens snel
afnemende conditie van Cor tijdens de vergadering).

18.

Rondvraag:
- Cees Kascommissie schuift door
- Marco: aantekeningen van deze vergadering naar Hein mailen
- George: heeft veel nuttige info opgestoken deze vergadering en ervaart
vergadering als constructief.
- Kees: -/- John: -/- Hein -/- Cor -/-

19.

Om 21.30 uur wordt de vergadering gesloten.

20.

Volgende vergadering 25 november 19.30u Dorpshuis te Everdingen
Let op: deze notulen zijn nog niet goedgekeurd.

