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. 16-02-2016
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
Peter Tromp Meesters
Frank Pekaar
Klaas Wezel

Ariel
Triumph
Norton
AJS-Matchless
BSA
Triumph
BSA
Royal Enfield
Triumph (PR)
BSA en organisatie ruilbeurs Wormer

Afwezig: met bericht
John Nienhuis

Velocette

Afwezig: zonder bericht
Jan Klein Hulze
Velocette
Vincent Speet
Vincent HRD

Cees Zwinkels zit de vergadering voor.
1.

Opening door de VZ
Cees heet ons welkom.

2.

Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van 15-09-2015 is akkoord.

3.

Mededelingen
Geen.

4.

Actiepuntenlijst
Zie de aantekeningen in de lijst

5.

Kascommissie
Aangezien er geen kascommissie is gaan de financiële stukken rond bij de aanwezigen. Er worden een
aantal vragen door Cor beantwoord. De vergadering verleent decharge aan de penningmeester.

6.

Verkiezing kascommissie
De kascommissie leden worden: voor 2017 Hein van Egmond, voor 2017 en 2018 Peter Tromp
Meesters.
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7.

Financieel verslag 2015 en begroting 2016
De stukken zijn naar iedereen voor de vergadering gemaild. Het lidmaatschapen zijn van KNMV € 188
en SAM € 30,00. Besloten wordt dat Marco het SAM lidmaatschap opzegt. Bestuursleden kunnen €
0,29 / km declareren. De overige deelnemers dienen reiskosten bij hun eigen club te declareren.

8.

Evenementen
a. Central Classics 2-3 april
Er blijkt dat het niet voor elke club gratis is. Een grondplaats van 3,5x1,80 meter kost € 35,00,
toegang p.p. € 10,00 en stroom € 10,00. Een club die gratis staat krijgt 1 grondplaats, evt met
tafel en 4 toegangskaarten. Reden voor de verschillen zal met de hoeveelheid gratis plaatsen
verband houden.
b. Indoor Eenhoorn dag zondag 10 april
George heeft de locatie bezocht en Frank heeft een affiche gemaakt dat naar alle redacties
wordt gemaild.
c. Jubileum Arielclub 50 jaar. Receptie 5 juni 11:00 – 14:00 uur bij Stayokay Heemskerk, Tolweg
9, 1967NG Heemskerk
d. NVT Woerden 24 sep.
Inschrijven kan op de website. Verzoek aan elke club je in te schrijven, betalen kan met iDeal
e. Club ruilbeurs Wormer 13 nov. gast Klaas Wezel
Het affiche is bijna gereed en wordt naar de redacties gestuurd. Elk jaar stijgt het aantal
bezoekers maar ook de kosten. De laatste jaren komen er 600-700 bezoekers. De huidige
entreeprijs is € 3,00. 2015 draaide uiteindelijk met verlies wegens een gestolen brandblusser.
Om wat meer reserve op te bouwen stelt Cees voor de entree 2016 te verhogen naar € 4,00.
Indien nodig over een paar jaar naar € 5,00. De vergadering neemt dit voorstel over.

9.

Clubbladen: Verslag bijeenkomst redacties
Nancy Koorn (Norton) heeft een verslag gemaakt en Kees en Frank lichten het verslag toe. Marco
stuurt het verslag rond met de notulen van deze vergadering. Een gezamenlijk blad komt er voorlopig
niet, wel zijn er goede ontwikkelingen m.b.t. een gezamenlijk portal voor het delen van artikelen om in
elkaars bladen te publiceren.

10. Website en vernieuwde agenda
De website is weer up to date. Blijf vooral je verzoeken doorgeven aan Marco. Webmaster Peter voert
de aanpassing van Marco snel door. Prima!
Terzijde: de website van AJS-Matchless kostte € 3000 en werkt makkelijk. Cees heeft echter niet de
indruk dat een website alleen leidt tot aanwas van nieuwe leden. Daar is meer voor nodig
11. WVTTK
a. Toekomst van de SEF: zonder inkomsten zijn we over 5-7 jaar bankroet.
Als we zo doorgaan is een bankroet een feit. Welke motivatie is er onder onze leden onze
evenementen te bezoeken? Gezelligheid, saamhorigheid van rijden op een Engelse motor,
gratis entree, …. Er komen een paar opties voorbij over organiseren van lezingen zoals Norton
wel eens organiseert. Die kosten voor de SEF alleen maar meer geld dan ze opleveren dus dat
is geen optie.
De entreeprijs verhoging van de beurs in Wormer zal waarschijnlijk zo’n € 600 extra
opleveren. Opzeggen SAM lidmaatschap bespaart € 30,00. Bij de Indoor Eenhoorn dag
zondag 10 april wordt een collectebus o.i.d. neergezet om de deelnemers te verleiden een
vrijwillige bijdrage te leveren. De volgende vergadering weten we wat dat opbrengt. Volgend
jaar evalueren we de huidige maatregelen.
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b.

Jos heeft een stukje geschreven over de bekendheid van de Eenhoorn en mailt dat naar
Marco. Zie bijlage Sef01.doc

12. Rondvraag
13. Hein heeft meegedaan met de seizoen afsluiting van evenement Batlle of the Nations en vond dat een
geslaagd evenement. Deelname kosten slechts € 25,00 per race. Het gas kon goed open want de
marshall werd links en rechts al snel om de oren gereden en daar werd geen probleem van gemaakt.
Frank: ons recht van bestaan zonder inkomsten is een aflopende zaak.
George: Mogelijk gezamenlijk als clubs een lezing houden volgende keer op de agenda
Klaas: vraag of er een stempel is binnen de Eenhoorn. Niet van de Eenhoorn zelf. Een kantoorstempel
laten maken is ook een optie.

14. Volgende vergadering
Dinsdag en 11-10-2016 en 14-02-2017. Aanvang 19:30
Actiepunten actueel
nr datum
wie

activiteit

actie

gereed

01

20150113

SEF+
redacties

Gezamenlijk clubblad

aanhouden

06

20150113

SEF

Motorbeurs Utrecht

10

20150113

n.t.b.

Stafford beurs

11

20150113

Marco

KNMV Motordag Lelystad

18

20150915

Cees

NVT Woerden

30
31
32
33

20150915
20160216
20160216
20160216

Leden mailen voor een evenement
Redactieportaal
Redactieverslag
Statuten

34
35

20160216
20160216

Ntb
Wie?
Marco
Hein&/
Cees
Marco
George

Kosten in beeld brengen
20150915: Er is nog geen ambitie om een gezamenlijk
clubblad te gaan maken. Aanhouden, geen actie
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.
16-02-2016: 10 feb. gebeld met Hermien de Vos. KNMV
motordag is nog steeds niet bekend. Lelystad schijnt
probleem te zijn met de aantallen mensen en het nabij
gelegen vliegveld. Verder zijn de bladen Motor en Moto73
ook ermee bezig. Een geschikte locatie wordt nog gezocht.
De datum zal "ergens" later in het jaar liggen dan mei. KNMV
is van plan de besluiten van de bladen af te wachten en er bij
aan te sluiten om versnippering te voorkomen. Wordt
vervolgd……
SEF kramen bij elkaar
20150915: Cees vraagt in de gaten te houden of de clubs bij
elkaar komen te staan.
Wie mail wanneer voor welk evenement?
Doorgeven hoe redactieportaal werkt aan Marco
Doormailen naar alle SEF afgevaardigden
Mailen naar Marco

SAM
Gezamenlijk lezingen organiseren

Opzeggen lidmaatschap
Op agenda zetten

2016-02
2016-10

Stichting Eenhoornfederatie: Ingeschreven bij K.v.K. onder nummer 41200801 en aangesloten bij de KNMV, opgericht in Maart 1980.
Bij de stichting zijn aangesloten de merkenclubs van: A.J.S.- Matchless – Ariel – B.S.A. – Norton – Royal Enfield – Triumph – Velocette –
Vincent.

Pagina 3 van 4

aanhouden

aanhouden

aanhouden

2016-09

Aanhouden
2016-10
2016-02
2016-02

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

Actiepunten gereed
nr datum
wie

activiteit

actie

gereed

02

20150113

Hein

Redacties: Artikelen clubbladen
uitwisselen, bladen op website SEF

Gereed

03

20150113

Cees

Samenwerking redacties

13

20150113

Cees

Clubruilbeurs Wormer

14

20150113

John

Rusty Gold Swap Meet

15
16
17
19

20150915
20150915
20150915
20150915

Marco
Marco
Cor
Hein

Bestuurswijziging
Bestuurswijziging
Bestuurswijziging
NVT Woerden

20
21
22

20150915
20150915
20150915

Marco
George
Allen

Indoor Eenhoorn dag
Indoor Eenhoorn dag
Website SEF

23

20150915

Marco

Website SEF

24

20150915

Marco

25

20150915

Marco

Kenteken Motorfiets met of zonder
zijspan
Fehac Academy

26

20150915

Cees

Adressenlijst SEF

27
28

20150915
20150915

Marco
Cor

Adressenlijst SEF
Financiën

29

20150915

Marco

Central Classics beurs

20150915: Hein pleit voor nog een poging te doen de
redacteuren bij elkaar te krijgen. Cees maakt een briefje
16-02-2016: De redacties hebben elkaar bij de ruilbeurs in
Wormer ontmoet.
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)
16-02-2016: zie agendapunt 9
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
16-02-2016: zie punt 8e
Onderzoek wanneer ze een meeting hebben en maak dat
bekend bij de vertegenwoordigers
20150915: geen info wegens afwezigheid
16-02-2016: Frank: de nieuwe generatie vindt zelfbouw of
verbouw van een oude motor leuk en gaat motorrijden.
RustyGold heeft een Winkel aan de Overtoom in
Amsterdam. Nagekomen bericht John: Rusty Gold Swap
Meet heeft net een winter-editie achter de rug. Deze is
gehouden in het clubhuis van MC BEAM in Amsterdam. De
"reguliere" editie staat voor zondag 1 mei op de kalender,
van 10:00 tot 18:00 uur, locatie Cruise Inn Rock 'n Roll cafe,
Zuiderzeeweg 29, 1095 KZ Amsterdam. Info voor dit
evenement gaat niet meer via een "ouderwetse" website
maar natuurlijk via Facebook ;-)
https://www.facebook.com/RustyGoldAmsterdam/?fref=ts
Aan KvK en de KNMV doorgeven
Contact opnemen met Klaas Dam inzake KvK, etc.
Gegevens van de KvK en KNMV naar Marco mailen
Hein zal Bert vragen waar de spullen zijn en bedenken hoe
het Woerden komt.
Draaiboek naar George mailen
Organisatie door TOCN
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
Financieel overzicht 2015, kascontrole en begroting 2016 op
vergadering februari 2016
Info naar alle aanwezigen mailen
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Gereed
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Gereed
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