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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. 11-10-2016 

 

Locatie: Dorpshuis ’t Knooppunt te Everdingen. Aanvang 19:30 uur 

 

Aanwezig: 

  Marco Boelis  Ariel  secretaris@eenhoornfederatie.nl 

Cees Zwinkels AJS-Matchless  cees.zwinkels48@gmail.com 

Hein van Egmond  BSA hegmond@gmail.com 

George Heeres  Triumph voorzitter@triumphownersclub.nl 

Peter Tromp Meesters  Royal Enfield enfieldpeter@online.nl 

 
  John Nienhuis  Velocette john.nienhuis@intravacc.nl 

 
  Afwezig: met bericht 

  Jos van Doorn BSA Josvandoorn@online.nl 

Kees Stappershoef Triumph keesstappershoef@hetnet.nl 

Cor Roelofs  Norton  corroelofs@hotmail.com 

Ronald van Oostveen Koentze Vincent HRD  rvokpd@kpnmail.nl 

 
  Afwezig: zonder bericht   

Jan Klein Hulze Velocette jan.kleinhulze@gmail.com 

 

 

 

Cees Zwinkels zit de vergadering voor. 

 

1. Opening door de VZ  

Cees heet ons welkom om 19:42 

 

2. Goedkeuring vorig verslag 

Pagina 1: Cees: Bij Vincent HRD Ronald van Oostveen Koentze vermelden. De notulen zijn 

goedgekeurd. Cees bedankt Marco voor het maken van de notulen. 

 

3. Mededelingen 

Marco heeft een mail van de Vincent Dutch section . Marco zorgt voor actualiseren van de website. De 

nieuwe voorzitter is: Tiny Volkers 06-4526 5389 volke372@planet.nl  

 

4. Actiepuntenlijst 

Zie de aantekeningen in de lijst 

 

5. Financieel verslag 2016 en begroting 2017 

Cor is afwezig. Alleen de kosten € 0 ,   van de Indoor Driebergen zijn bekend. We weten nog niet 

welke kosten en opbrengsten de organisatie van Wormer gaat maken. De verhoogde entree zal 

hopelijk € 00-700 meer opbrengen. Mits het kostenplaatje in Wormer gelijk blijft. De bedoeling is dat 

evenementen kostendekkend zijn ofwel dat SEF de inkomsten en uitgaven in balans krijgt. 

 

6. Evenementen 

http://www.dorpshuis-everdingen.nl/
mailto:volke372@planet.nl
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Stichting Eenhoorn Federatie 

p/a M. Boelis 

Kantbeugel 48 

1648 HW De Goorn 

Tel : +31 229 547 315 

Fax :+31 6 4670 6293 

a. Central Classics 17-18 december 2016 

Het is een goed bezocht en leuk evenement. Niet alle leden van de Eenhoorn zijn overigens 

vertegenwoordigd. Contactpersoon Titus Nietsch +31 630542528 info@centralclassics.nl. 

Voor de Engelse motoren is weinig te vinden, er is veel aanbod van Japanse motoren en 

bromfietsen en navenante onderdelen. Besproken wordt om de volgende keer bij elkaar te 

staan. Marco zal een verzoek bij Titus Niesch uitzetten 

b. Indoor Eenhoorn dag zondag 9 april 2017 

i. Alle grotere clubs hebben al eens een Eenhoorndag georganiseerd. Het is de vraag of 

ook de kleinere clubs de klus willen oppakken. 

ii. Cees vraag aan John of de Velocette club het samen met de Vincent club wil doen in 

2017. John gaat polsen bij het bestuur van de Velocette. 5 November hebben ze een 

bijeenkomst. Cees zal Cor (Norton) vragen of die de organisatie van het Indoor 

evenement bij zijn bestuur wil voorleggen als backup. Cees zal bij de Ronald (Vincent 

HRD) verzoeken of ze samen met de Velocette club het Indoor evenement willen 

organiseren.  

iii. De locatie wordt weer in Driebergen. De vorm en de formule blijft hetzelfde.  

De prijsuitreiking moet rond 13:00 uur zijn en een megafoon meenemen. 

Marco heeft de documenten van 2016 opgeslagen en de kunnen bij Marco 

opgevraagd worden. 

iv. Alle spullen liggen bij George Heeres en overhandigt die aan Hein, die er voor zorgt 

dat alles bij Klaas Wezel in Schagen komt. Er is niets bij het café achtergebleven. Na 

de beurs in Wormer komt er weer een nieuw distributieplan. 

Peter van der Putten schijnt trofeeën te hebben. George heeft er enkele 

overgehouden van 2016.  

c. NVT Woerden 23 september 2017 

Business as usual. Inschrijven kan op de website. Verzoek aan elke club je in te schrijven, 

betalen kan met iDeal 

d. Club ruilbeurs Wormer 13 nov.   

Het loopt allemaal. 

 

7. Statuten en Huishoudelijk reglement 

Cees geeft aan dat de statuten niet volledig voldoen aan de huidige situatie. Een paar voorbeelden: 

vertegenwoordigers van de clubs moeten bestuurslid zijn en we moeten 4x per jaar vergaderen. De 

statuten wijzigen kost geld en is de moeite niet waard. Cees stelt voor de statuten niet te wijzigen. De 

aanwezigen stemmen daarmee in. 

Cees geeft aan Marco een nieuwe getypte versie van Frans Remmerswaal van het Huishoudelijk 

reglement. Er staan wat kleine spelfouten in, maar de nieuwe versie is wel goed leesbaar. Marco zal ze 

scannen en verspreiden. 

Cees maakt een nieuw concept van een huishoudelijk reglement omdat het op veel punten afwijkt 

t.o.v. de huidige gang van zaken in de SEF. De volgende vergadering wordt dat behandeld.  

Indien er toch iets aan de statuten gewijzigd moet worden, laat dat aan Cees weten uiterlijk 1 maand 

voor de volgende vergadering.  

 

8. Website en agenda 

De website is weer up to date. Blijf vooral je verzoeken doorgeven aan Marco. Webmaster Peter voert 

de aanpassing van Marco snel door.  

Bij de huidige opzet van de website staat op de homepage het nieuws en het oude nieuws blijft staan. 

Als er zaken zijn die op de agenda moeten komen, dat graag doorgeven aan Marco.  

Er staat oud nieuws op de homepage van Central Classics en Wormer 2015. Marco neemt contact op 

mailto:info@centralclassics.nl
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Stichting Eenhoorn Federatie 

p/a M. Boelis 

Kantbeugel 48 

1648 HW De Goorn 

Tel : +31 229 547 315 

Fax :+31 6 4670 6293 

met Peter om het oude nieuws eerder te laten verwijderen 

 

9. WVTTK 

a. De opbrengst a  de olle te us as € 0,0. Het Indoor treffen is tot op heden gratis toegang. 

Hoe kunnen  e dit e e e e t koste dekke d krijge ? Va  de rui  € 00 koste  are  de 
koste  a  de o su pties € 2 ,20. Dat is 0% a  de koste ! E kele ideeën worden 

besproken. De deelnemers een vrijwillige bijdrage laten betalen, de consumpties afschaffen 

of de clubs een bijdrage laten doen. De voor en nadelen van de opties worden besproken. 

Cees heeft een idee om een enquête te houden om de besturen van de aangesloten clubs te 

vragen om iets bij te dragen aan de evenementen van de Eenhoorn. Ook om de besturen van 

de clubs meer bij de Eenhoorn te betrekken. We hebben geen inkomsten en als we alleen 

kosten maken houd het vanzelf een keer op. George vindt dat we ons meer moeten 

profileren. Maar dan moeten we ook meer bieden. Daar staat tegen over dat we ook iets 

moeten leveren. Marco vindt dat de evenementen van de Eenhoorn bij elkaar kostendekkend 

moeten zijn. Cees wil afsluitend de mogelijkheid open houden om de clubs er bij te betrekken 

als de financiële noodzaak daartoe leidt. 

Besluit: geen gratis consumpties mee verstrekken aan de deelnemers.  

b. Het jubileum van de Arielclub is geweldig verlopen. Prachtig weer, veel deelnemers en een 

schitterende locatie. StayOkay was een prima locatie om als oldtimer motorclub te 

bivakkeren. Ook enkele leden van andere clubs bezochten het evenement. 

c. Stafford beurs onder Eenhoorn vlag organiseren. Het moet wel kostendekkend zijn.  Hein 

leest een ingezonden brief van Jos van Doorn voor hoe in het verleden de reizen naar 

Stafford werden georganiseerd. Er is weer belangstelling, echter een SEF lid die buschauffeur 

is bij een touringcaronderneming ontbreekt nu. Henry van der Kamp die het daarna 

organiseerde doet het ook niet meer. Hein zal nog achterhalen wat het destijds kostte. 

Belangrijk is wel dat er onderdelen terug meegenomen kunnen worden.  

De vraag is wie binnen de SEF dit kan organiseren. Cees zal een bericht opstellen naar alle 

redacties en verzoeken dit in de clubbladen te zetten. De Stafford beurs is  zaterdag 22 en 

zondag 23 april 2017. Het schema van de vroegere reizen ging uit van de volledige zaterdag 

en een deel van de zondag (tot 13.00 uur) om de beurs te bezoeken. Van dit schema wordt 

voorlopig uitgegaan. 

d. A ti iteite  a  de a dere lu s i  de age da’s a  je eige  lu  zette .  
e. De toercompetities van de clubs verschillen nogal. Er zijn clubs die alleen de eigen 

evenementen laten meetellen, anderzijds, bij de Arielclub gelden alle evenementen in alle 

landen zijn en zelfs een vakantie.  

f. Hein vraagt zich af hoe de huidige leden eigenlijk lid zijn van de Eenhoorn. Het staat nergens 

formeel beschreven. Er zijn ook nergens lidmaatschapspapieren te vieren. Niemand heeft 

ergens getekend. Besloten wordt het er maar bij te laten want hoe des te meer artikelen van 

het HH-reglement erbij werden gehaald des te meer werd duidelijk dat we eigenlijk als los 

zand bij elkaar hangen en alleen het in stand houden van motorfietseenheden van Engelse 

makelij ons bindt. 

 

10. Rondvraag 

Hein: 26 augustus t/m 2 september 2017 wordt de 54
e
 Internationale BSA Rally te IJhorst. Marco 

doorgeven aan Peter  

Het aantal bezoekers bij de treffens met kamperen neemt wat af.  

Cees vraagt zich af of er één weekend te plannen wat vrij is voor alle clubs en dan een treffen te 

organiseren. John stelt het weekend van de NVT voor, ergens in Haastrecht. Misschien is dat nog iets 

te ver bij Woerden vandaan.  
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Actie allemaal: bij de vergadering in februari heeft iedereen zijn clubagenda bij zich van de 

evenementen van 2017 en bekijken wat er te combineren valt. Er zijn daarnaast ook andere treffens 

zoals het noorder treffen, webvorktreffen, etc.   

Hein: 16 oktober 2016 is de Battle of the nations en Hein heeft daar vorig jaar geracet 

 

 

11. Volgende vergadering  

Dinsdag en 14-02-2017 en 10-10-2017. Aanvang 19:30 

 

Actiepunten actueel 

nr datum Wie activiteit Actie gereed 

01 20150113 SEF+ 

redacties 

Gezamenlijk clubblad Kosten in beeld brengen 

20150915: Er is nog geen ambitie om een gezamenlijk 

clubblad te gaan maken. Aanhouden, geen actie 

aanhouden 

10 20150113 Cees & 

Hein 

Stafford beurs Busreis 

20150915: Organiseerde BSA OC voorheen. Mogelijk komt er 

een initiatief. Aanhouden 

20161011: Hein licht de email van Jos van Doorn toe.  

Stafford is eind april.  

aanhouden 

35 20160216 George Gezamenlijk lezingen organiseren Op agenda zetten. Aanhouden. Uitwerken verhaal van 

evenementen  

aanhouden 

36 20161011 Cees Stafford beurs Cees zal een stukje voor de clubbladen schrijven. Gereed 5-

11 ontvangen. 

2016-11 

37 20161011 Hein Stafford beurs Hein zal bij Henry van der Kamp uit Emmeloord achterhalen 

wat voorheen de kosten waren.   

2016-11 

38 20161011 Marco Central  Classics Informeren om de Engelse clubs bij elkaar te groeperen. 

Marco zal een verzoek bij Titus Niesch uitzetten. Antwoord 

16-11-2016 doorgestuurd 

2016-11 

39 20161011 Marco Vincent club op website 

actualiseren 

Ronald van Oostveen Koentze met mail en gsm nr 

vermelden. Is gereed 

2016-10 

40 20161011 Cees Indoortreffen Cees zal Cor (Norton) vragen of die de organisatie van het 

Indoor evenement bij zijn bestuur wil voorleggen als back-

up.  

2016-10 

41 20161011 Cees Indoortreffen Cees zal bij de Ronald (Vincent HRD) verzoeken of ze samen 

met de Velocette club het Indoor evenement willen 

organiseren. 

2016-10 

42 20161011 Marco Statuten Scannen en verspreiden. Gereed 19-11-2016 doorgestuurd 

met definitieve notulen. 

2016-11 

43 20161011 Cees Huishoudelijk reglement Cees maakt een nieuw concept van een Huishoudelijk 

reglement 

2016-12 

44 20161011 Marco Website Oud nieuws verwijderen van de homepage. Gereed en 

doorgestuurd 16-11-2016 

2016-11 

45 20161011 Marco Stafford beurs Persbericht Stafford op website zetten. Gereed en 

doorgestuurd 16-11-2016 

2016-11 

46 20161011 Marco 54e Internationale BSA Rally Op website SEF vermelden  2016-11 

47 20161011 Allen Clu age da’s Neem je eigen clubagenda mee naar de vergadering van 14-

02-2017 

2017-02 

  

 

Actiepunten gereed 

nr datum wie activiteit actie gereed 
06 20150113 SEF Motorbeurs Utrecht 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 

Gereed 

http://www.ttcircuit.com/events/botn/
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contacten met de organisatie?  Aanhouden, geen actie  

20161011:  Cees stelt voor dit punt af te sluiten en gereed te 

melden. 

Central Classics is wel een optie om als alle Engelse clubs bij 

elkaar te hebben. De gegevens van Titus Niets in de notulen 

te zetten. Marco Boelis zal met Titus dit voorstel voorleggen. 

Format Arielclub. Focus april 2017.1 en 2 april 

11 20150113 Marco KNMV Motordag Lelystad 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 

er olgd…… 

20161011: afsluiten 

Gereed 

18 20150915 Cees NVT Woerden SEF kramen bij elkaar 

20150915: Cees vraagt in de gaten te houden of de clubs bij 

elkaar komen te staan. 

20161011: alles ging goed. Dit punt kan eraf.  

gereed 

30 20150915 Ntb Leden mailen voor een evenement Wie mail wanneer voor welk evenement? 

20161011: kan eraf en is voldoende besproken 

gereed 

31 20160216 Wie? Redactieportaal Doorgeven hoe redactieportaal werkt aan Marco 

20161110: afvoeren 

gereed  

32 20160216 Marco Redactieverslag Doormailen naar alle SEF afgevaardigden gereed 

33 20160216 Hein&/ 

Cees 

Statuten Mailen naar Marco gereed 

34 20160216 Marco SAM Opzeggen lidmaatschap gereed 

      

      

 

 


