Stichting Eenhoorn Federatie
p/a M. Boelis
Kantbeugel 48
1648 HW De Goorn
Tel : +31 229 547 315
Fax :+31 6 4670 6293

Bestuursvergadering d.d. 15 september 2015
Locatie: Dorpshuis ’t Knooppunt te Everdingen. Aanvang 19:30 uur
Aanwezig:
Marco Boelis
Kees Stappershoef
Cor Roelofs
Cees Zwinkels
Hein van Egmond
George Heeres
Jos van Doorn

Ariel
Triumph
Norton
AJS-Matchless
BSA
Triumph
BSA

Afwezig: met bericht
John Nienhuis

Velocette

Afwezig: zonder bericht
Peter Tromp Meesters
Royal Enfield
Jan Klein Hulze
Velocette
Vincent Speet
Vincent HRD

Cees Zwinkels zit de vergadering voor.
1.

Notulen vergadering 13-01-2015
Het verslag van 13-01-2015 is akkoord

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
BSA clublid Jos van Doorn woont de vergadering bij en wordt welkom geheten.
Klaas van Dam, de voormalige secretaris, wil uitgeschreven worden bij de KvK.
Er was een oproep van de Fehac om de Petitie tegen het weren van klassieke motorfietsen uit Duitse
steden te verspreiden. Binnen diverse clubs is de petitie onder de leden verspreid. Hoeveel er hebben
getekend is niet bekend. Er bestaat angst dat deze belachelijke milieumaatregelen ook in Nederland
ingevoerd kunnen worden.

3.

Aftreden voorzitter en nieuwe voorzitter gezocht.
Bert v.d. Burg stuurde 22-3-2015 een email waarin hij zijn aftreden als voorzitter bekend maakte.
Daarmee werd iedereen totaal verrast. Het had anders gekund. We zoeken een nieuwe voorzitter.
Cees roept op of iemand aan tafel een kandidaat weet die voorzitter wil zijn. Niemand biedt zich aan.
Cees biedt aan de voorzitter te worden voor de komende 2 jaar. Cor zal de eerste vergadering van 2016
inzage geven in de financiën.

4.

Invulling secretaris
Marco Boelis biedt zich aan als de nieuwe secretaris. Marco zal de bestuurswijzigingen bij de KvK en de
KNMV doorgeven met de daarvoor benodigde formulieren. Marco neemt contact op de voormalige
secretaris Klaas van Dam voor het wachtwoord van de KvK. Cor zal gegevens van de KvK naar Marco
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mailen. Marco wordt de 2e gemachtigde van de bankrekening.
5.

Race activiteiten SEF en SAM 2016
In 2015 hebben de clubs onvoldoende behoefte getoond om deel te nemen aan de demo races met de
SAM in Elst. Hein heeft met John erover gesproken. Besloten wordt in2016 geen initiatieven meer te
nemen.

6.

Indoor Eenhoorn dag 2016
Cees heeft gepolst bij George van de Triumph club om de Indoor Eenhoorn dag te organiseren. Met
succes! Cor zegt dat er een draaiboek is. Marco mailt het draaiboek naar George. George maakt zich
zorgen over de risico’s op de huidige locatie. De vraag of de "locatie Driebergen" nog voldoet aan de
huidige verscherpte eisen, heeft meer te maken met het anticiperen op de recente gebeurtenissen bij
(diverse) evenementen. George heeft een andere locatie op het oog maar die heeft zo te horen minder
sfeer dan Driebergen. Besloten wordt het evenement in 2016 nog een keer in Driebergen te houden.
Dan zijn alle clubs een keer aan beurt geweest. Promotie in landelijke bladen is niet wenselijk omdat
door mogelijke grote bezoekers aantallen het evenement te grootschalig wordt voor de huidige locatie.
Marco meldt dat de spandoeken van de SEF op de zolder van Café de Krim liggen. Datum: 2e zondag
van april wordt 10 april 2016.

7.

Evaluatie Clubruilbeurs 2014 Wormer, entree beurs 2015
Ruim 700 bezoekers waren er in 2014. Er was een tegenvaller dat de huur omhoog was gegaan. De
toegangsprijs is te laag. Bert zou contact opnemen met Klaas Wezel maar dat is niet gebeurd. Cees zal
contact opnemen met Klaas over een acceptabele verhoging van de entreeprijs om de hogere
huurkosten te kunnen opvangen.

8.

NVT Woerden 2015
Elke bij SEF aangesloten club krijgt een kraam ter beschikking die je zelf opbouwt. Alle clubs staan bij
elkaar. Verder vullen de clubs hun eigen tafel met meegenomen spullen. Andere jaren was er een
collectieve aanmelding. Cees zal in de gaten houden of de clubs bij elkaar komen te staan. Waar zijn de
promotiematerialen, waaronder 2 banieren, van de Eenhoorn? Hein zal Bert vragen waar de spullen
zijn en zorgen dat het in Woerden komt.

9.

Behoefte aan nieuw voorzittersoverleg?
Er is op dit moment geen behoefte aan een voorzittersoverleg.

10. Algemeen en rondvraag.
Cor is blij met de nieuwe voorzitter en secretaris zodat we weer een volledig dagelijks bestuur hebben.
Het voorbestaan van de SEF wordt zo weer voor de nabije toekomst gewaarborgd ondanks dat we
weinig activiteiten hebben.
Cees is geschrokken van de verouderde informatie op de website. We zullen zelf de webmaster
moeten voeden met nieuwe informatie, dat gaat niet vanzelf. Actie voor iedereen om de website te
bekijken en de opmerkingen aan Marco door geven. Marco verzamelt alle opmerkingen en zal Peter
Bouwmeester daarna verzoeken de website aan te passen.
Jos wil graag z’n steentje bijdragen. De gemoedelijke sfeer spreekt bijzonder aan.
Cees zoekt informatie m.b.t. eisen rondom het verkrijgen van een (nieuw) kenteken bij verbouw of
zelfbouw van een motorfiets . Doede Bakker van de Fehac commissie tweewielers zal initiatief nemen
om een factsheet te maken met informatie waar je mee te maken krijgt als je een nieuwe kenteken
wilt aanvragen. Voor andere ondersteuning kan je ook bij de Fehac terecht.
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Cor: Er staat een artikel in het nieuwe Norton blad voor het aanvragen van een nieuw kenteken voor
een motor uit 1930.
De zijspanregeling op de website van SEF zetten zal Marco regelen
Fehac Academy: Marco zal de presentatie over Kroon Oil Classic mailen naar de aanwezigen
Tip van Hein: kort voor evenementen een aparte mail uitsturen.
Actiepunten: zie aantekeningen met datum in de actielijst
19 en20 december wordt de nieuwe oldtimerbeurs Central Classics georganiseerd. De Arielclub neemt
deel. Niet elke club is aangeschreven. Marco zal info met het inschrijfformulier mailen aan de
aanwezigen. Iedereen kan zo zelf actie nemen. 2 en 3 april 2016 is de volgende beurs.
11. Volgende vergadering
Dinsdag 16-02-2016 en 04-10-2016. Aanvang 19:30
Actiepunten actueel
nr datum
wie

activiteit

actie

gereed

01

2015011
3

SEF+
redacties

Gezamenlijk clubblad

aanhouden

02

2015011
3
2015011
3

Hein
Cees

Redacties: Artikelen clubbladen
uitwisselen, bladen op website SEF
Samenwerking redacties

06

2015011
3

SEF

Motorbeurs Utrecht

10

2015011
3

n.t.b.

Stafford beurs

11

2015011
3

Marco

KNMV Motordag Lelystad

13

2015011
3

Cees

Clubruilbeurs Wormer

14

2015011
3

John

Rusty Gold Swap Meet

15

2015091
5
2015091
5
2015091
5
2015091
5

Marco

Bestuurswijziging

Kosten in beeld brengen
20150915: Er is nog geen ambitie om een gezamenlijk
clubblad te gaan maken. Aanhouden, geen actie
20150915: Hein pleit voor nog een poging te doen de
redacteuren bij elkaar te krijgen. Cees maakt een briefje
Gezamenlijke vergadering
20150915: Peilen of er interesse is en de afhankelijk van de
respons besluiten wat we gaan doen. Cees maakt een briefje
om aan de redacties te sturen (via Marco)
Stand op deze beurs
20150915: Voor alle clubs een hele grote stand > huren zal
duur zijn. Cees is er één keer geweest met zijn club en dat
was wel erg leuk. De intentie is de oude motoren bij jong
publiek onder de aandacht te brengen. Wie heeft er
contacten met de organisatie? Aanhouden, geen actie
Busreis
20150915: Organiseerde TOCN voorheen. Mogelijk komt er
een initiatief. Aanhouden
SEF deelname
20150915: Nogmaals proberen om in mei 2016 daar te
kunnen staan. Contact Marco.
entree 2015 verhogen i.o.m. Klaas Wezel
20150915: Bert heeft het niet gedaan. Cees neemt het over
en hoopt dat het nog kan voor publicaties, anders voor 2016
Onderzoek wanneer ze een meeting hebben en maak dat
bekend bij de vertegenwoordigers
20150915: geen info wegens afwezigheid
Aan KvK en de KNMV doorgeven

Marco

Bestuurswijziging

Contact opnemen met Klaas Dam inzake KvK, etc.

2015-09

Cor

Bestuurswijziging

Gegevens van de KvK en KNMV naar Marco mailen

2015-09

Cees

NVT Woerden

2015-09

2015091
5
2015091
5
2015091
5

Hein

NVT Woerden

Marco

Indoor Eenhoorn dag

SEF kramen bij elkaar
20150915: Cees vraagt in de gaten te houden of de clubs bij
elkaar komen te staan.
Hein zal Bert vragen waar de spullen zijn en bedenken hoe
het Woerden komt.
Draaiboek naar George mailen

George

Indoor Eenhoorn dag

Organisatie door TOCN

2016-04

03

16
17
18

19
20
21
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2016-02

aanhouden

aanhouden

2016-02
2015-09

2016-02
2015-10

2015-09
2015-09
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22

Website is niet actueel. Tekortkomingen doorgeven aan
Marco
Tekortkomingen verzamelen en aan de webmaster
doorgeven
Artikel Kenteken Motorfiets met of zonder zijspan op de
website SEF zetten
Presentatie over Kroon Oil Classic mailen naar de
aanwezigen
Mailen versie januari 2015 mailen naar Marco (graag direct
de verbeterde lijst sturen)
Lijst actualiseren

2015-10

2016-02

Central Classics beurs

Financieel overzicht 2015, kascontrole en begroting 2016 op
vergadering februari 2016
Info naar alle aanwezigen mailen

Leden mailen voor een evenement

Wie mail wanneer voor welk evenement?

2016-02

Actiepunten gereed
nr datum
wie

activiteit

actie

gereed

04

2015011
3

SEF

Toer commissarissen

20150915

05

2015011
3

SEF+
redacties

WEB site

07

2015011
3

Wie??

Facebook

08

2015011
3

Marco

Indoor Eenhoorn treffen
Driebergen

09

2015011
3

Hein/Frans

Motordagen Assen

12

2015011
3

John + Hein

Demo rit

Gezamenlijke vergadering
20150915: Aanleiding: Het zou handig zijn om de datums van
club op een of andere manier op elkaar af te stemmen.
Wordt niet nodig geacht. Gereed
Clubbladen hierop plaatsen in PDF
20150915: Er zijn bezwaren in het plaatsen van clubbladen
op een website omdat de websites niet een besloten
gedeelte hebben. Meenemen met redacteuren overleg op
de agenda. Gereed
Facebook pagina SEF
20150915: niet haalbaar omdat dagelijks onderhoud niet
mogelijk is. Gereed
Persbericht opstellen en naar redacties motorbladen
versturen
20150915: Niet landelijk publiceren, te grote opkomst wordt
onhandelbaar. Alleen publicatie bij de SEF aangesloten clubs.
Gereed.
Presentatie SEF
20150915: Wordt battle of the nations op 10 en 11 oktober.
Alleen op zondag is er een demonstratierondje. Hein heeft
zich aangemeld. Gereed
SEF deelname SAM races Elst
20150915: Is niet doorgegaan en wordt geen actie in
ondernomen. Gereed

23
24
25
26
27
28
29
30

2015091
5
2015091
5
2015091
5
2015091
5
2015091
5
2015091
5
2015091
5
2015091
5
2015091
5

Allen

Website SEF

Marco

Website SEF

Marco
Marco

Kenteken Motorfiets met of zonder
zijspan
Fehac Academy

Cees

Adressenlijst SEF

Marco

Adressenlijst SEF

Cor

Financiën

Marco
Ntb

2015-11
2015-10
2015-09
2015-09
2015-10

2015-09

31
32
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20150915

20150915

20150915

20150915

20150915

