Notulen vergadering bestuur Stichting Eenhoorn Federatie(concept)
Datum

: 30 augustus 2012.

Locatie: Café De Krim, Driebergen

Aanwezig

: Bert v.d. Burg (voorz.), Cor Roelofs (penningm.), Cees Zwinkels (AJS)
Jos den Ouden (Vincent-HRD), Gerry Spekkink, (Velocette), Jaap
Buijs (RECN), Jaap Addicks (Ariel), Hein van Egmond (BSA),
Klaas van Dam (secr.)

Om 19.45 opent de voorzitter de vergadering, heet allen welkom en wordt de
agenda ongewijzigd vastgesteld.
Vaststelling van het verslag van de vergadering van 8 maart komt aan orde. De
opmerkingen van Carl Drees zoals genoemd in zijn mail van 18 maart jl. zullen
worden verwerkt en een tweede concept zal aan het bestuur ter goedkeuring worden
toegezonden.
Ingekomen stukken zijn er van Richard van den Berg inzake overname van de
organisatie van de beurs in Wormer. Zijn opvolger is Pieter Duin (BSA).
Klaas van Dam heeft aangeboden om de functie van secretaris op zich te nemen.
Zijn vervanger als vertegenwoordiger van de BSA-OC wordt Hein van Egmond.
Hij wordt met onmiddellijke ingang door de vergadering als zodanig benoemd.
Van Carl Drees is een mail ontvangen betreffend opmerkingen over de notulen van
de vergadering van08/4-’12, herinnering aan het feit dat hij zijn functie als beheerder
van de SEF site neerlegt en een aantal opmerkingen t.a.v. de verslagen van 10 okt.
2011, 20 november 2011, het jaarverslag 2011, revisie HH. reglement , opmerkingen
over gesponsorde clubevenementen.
Medegedeeld wordt dat het door de AJS-Matchlessclub georganiseerde indoor
treffen in april jl. ondanks het matige weer toch een groot succes was. Er waren 122
geregistreerde deelnemers waarbij we mogen opmerken dat het werkelijke aantal
minstens 150 personen was. Besloten wordt dat het indoortreffen 2013 door de
Royal Enfield georganiseerd zal worden, De datum hiervoor is vastgesteld op
14 april 2013. De AJS-Matchlessclub zal de opgedane ervaringen doorgeven aan de
RECN.
De penningmeester wijst er op dat de laatstgehouden ruilbeurs in Wormer nagenoeg
heeft quitte gespeeld. Een positief saldo van slechts € 28,00 is een teken dat het
organiseren van dit evenement risico’s met zich brengt.
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Daarom wordt besloten het entreegeld te verhogen naar € 3,50 per pers. (was €
2,50). Klaas zal dit tel. met Richard opnemen. Jos den Ouden deelt mede dat het bij
de Vincent club bestuurlijk moeilijk verloopt,
Ook het ledenaantal is laag (60 leden) Jos wil zijn functie van Eenhoorn
vertegenwoordiger overdragen maar heeft nog geen opvolger gevonden. Zolang
deze situatie voortduurt zal hij de SEF vergaderingen bezoeken.
Hein van Egmond verzoek de aanwezig zich voor te stellen zodat hij enig inzicht
krijgt over de achtergrond van de aanwezigen. Hein zelf heeft in het verleden
langdurig deel uitgemaakt van het SEF bestuur en wil zich met name inzetten om het
racen op een circuit met Engelse motoren weer op de agenda te krijgen. Hij
vertegenwoordigt de BSA-OC waarvan hij 7 jaar voorzitter is geweest.
De door de SEK gesponsorde clubevenementen zullen op de eerstvolgende
vergadering worden geëvalueerd.
Besproken wordt de deelname aan het Veteranentreffen
te Woerden op
22 sep. as. Gerry wijst er dat de plattegrond voor de clubstands niet in
overeenstemming is met de wensen van de BSA-OC. Met name is de ruimte voor de
BSA stand niet voldoende om de BSA stand te kunnen herbergen. Klaas neemt
hierover contact op met Peter Derks PR. Officer van de BSA-OC.
Als datum voor de volgende vergadering wordt dinsdag 23 oktober vastgesteld.
Gezien de rumoerig ambiance in café De Krim zullen we omzien naar een andere
vergaderlocatie. Genoemd worden het dorpshuis in Everdingen en de Moespot in
Achterveld. Everdingen heeft gezien de kosten de voorkeur. Klaas neemt contact op
met de organisatie van het dorpshuis. Dit kan mogelijk consequenties hebben voor
de vergaderdatum op 23 oktober.
Tijdens de rondvraag vraagt Jaap Buijs (RECN) om een draaiboek voor de
organisatie van het indoor treffen in 2013. Cees Swinkels zegt toe dit op te sturen.
De organisatie van het webvork treffen heeft gevraagd om twee Eenhoornvlaggen.
Er is er slechts één beschikbaar Klaas stuurt deze naar Theo Schipper met verzoek
om deze z.s.m. na gebruik naar Bert te sturen.
Het stoppen van Carl als web master komt ter spraken en de vergadering wordt
verzocht binnen de eigen clubs te zoeken naar een opvolger voor Carl.
Aan Carl wordt verzocht deze vacature ook op de site kenbaar te maken.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.15 de vergadering.

