Concept 2 - Notulen vergadering Stichting Eenhoorn Federatie
Datum: 8 maart 2012
Locatie: café De Krim Driebergen
Aanwezig: AJS – Cees Zwinkels; Royal Enfield – Douwe Smink; BSA – Klaas van Dam;
Ariel – Jan Meijerink; Ariel – Jaap Addicks; Velocette – Gerrie Spekkink; Velocette – Carl
Drees; Triump – Els Wymenga; Norton – Cor Roelofs
Afwezig: met bericht Norton – Bert v.d. Burg (VZ); Triumph – Pamela ter Schiphorst (SEC)
z.b.v.: Vincent-Jos Den Ouden
1. Opening en vaststellen agenda
Als vervangend voorzitter opent Cor Roelofs de vergadering om 19.40 uur en heet iedereen
van harte welkom. Als extra agendapunten moeten worden opgenomen de onderdelenbeurs in
Wormer en het Nationaal Veteraantreffen.
2. Verslag vergadering 10 oktober 2011
Niet iedereen krijgt de notulen en agenda toegestuurd. Bert moet zijn emailadressen nakijken.
Omdat niet iedereen de notulen heeft, worden de notulen van 10 oktober en 20 november niet
behandeld. Klaas van Dam wil ook graag antwoord op vragen die hij per mail stelt.
Carl: ook de definitieve notulen van 27 juni 2011 zijn niet verstuurd.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
BSA: De reis naar Stafford gaat door en er kunnen zich nog deelnemers aanmelden.
Maximaal 40. Voor verdere informatie zie www.eenhoornfederatie.nl.
De BSA-club is kritisch over de Eenhoorn. Ze krijgen geen reactie op vragen en hoe zit het
met de sponsoring van het Webbvorktreffen 2011?
AJS: De voorbereidingen voor de Indoor Eenhoorn liggen op schema. Van 6 t/m 8 juli is het
Turftreffen.
Royal Enfield: Nieuwe Eenhoorn vertegenwoordigers zijn Gerrit van Pol en Jaap Buys.
Ariel: Er worden geen Eenhoorn evenementen georganiseerd.
Velocette: In 2013 40-jarig bestaan. Benno Graas heeft een mooie clubmiddag gevuld.
Norton: Problemen met redactie zijn opgelost. In 2014 40-jarig bestaan.
Triumph: Het bestuur is teruggebracht van 3 naar 2 leden. Dit jaar het 35-jarig bestaan.
Jubileum op 16 juli tijdens het Trumpettreffen.
Website: Graag zo veel mogelijk informatie doorgeven aan Carl Drees- webmaster .
Notulen: afgesproken wordt concept notulen binnen twee weken rondsturen, daarna nog 10
dagen mogelijk om te reageren en daarna publiceren.
4. Jaarverslag 2011 – Balans – Verlies en Winstrekening
Niet iedereen heeft het jaarverslag gehad. In het jaarverslag moet de koppeling naar de
doelstellingen van de Eenhoorn naar voren komen. Er moet een verslag in staan van de eigen
evenementen Indoor en Wormer. Eenhoorn-clubevenementen moeten apart vermeld worden
De kascommissie (Cees Zwinkels en Douwe Smink) hebben het financieel verslag
gecontroleerd en goed bevonden. Het Webbvorktreffen krijgt voor 2011 nog € 200,sponsoring.
5. Plannen 2012, Club evenementen en website
Wie gaat de onderdelenbeurs in Wormer in 2012 organiseren. De BSA club gaat informeren in
Noord Holland naar mogelijke belangstelling.

Voor het Nationaal Veteraan Treffen wordt gezamenlijk ingeschreven. Dit moet gebeuren vóór
1 april. Gerrie Spekkink gaat dit coördineren. Bij haar graag aanmelden vóór 15 maart.
5. Aangemelde Sponsorevenementen :
Royal Enfield:
Dwars door Brabant Rit 21 april
Norton:
Achterhoektreffen 25 t/m 27 mei
AJS-Matchless:
Turftreffen 6 t/m 8 juli
Triumph:
35-jarig jubileum tijdens Trumpettreffen 15 t/m 17 juli
BSA:
Webbvorktreffen 14 t/m 16 september
Voorwaarden voor sponsoring worden aangevuld met afspraken t.a.v. tijd.
Indoor Eenhoorn: flyers zijn verstuurd, draaiboek is klaar, 25 maart laatste vergadering.
Cees meldt dat er nog overleg met de buurt plaats vindt m.b.t. vrijhouden van parkeerplaats.
6. Website:
Er zijn weinig bezoekers. Er wordt door het bestuur geen kopij aangeleverd.
Clubevenementen kunnen bijvoorbeeld vermeld worden op de website.
Carl herinnert er aan dat hij dit jaar nog wil stoppen, dus moet er NU gezocht worden naar een
nieuwe webmaster.
7. Rondvraag
Klaas van Dam: wil ’s-winters vaker vergaderen, maar daar is weinig animo voor.
Voorstel van de aanwezigen is: meer en beter communiceren via de email.
Carl Drees: Fehac organiseert deze zomer Classic Traffic voor auto’s en motoren. Bij
rondvraag blijkt dat er geen Eenhoorn clubs hieraan zullen deelnemen.
Wat is de laatste uitgave van het huishoudelijk reglement en is dit nog actueel?
Revisie is wenselijk en wordt op de actielijst bestuur gezet.
Cor Roelofs: KNMV als belangenbehartiger betekent voor klassieke Engelse motorclubs nog
weinig. Wel van belang is het lidmaatschap voor Eenhoorn i.v.m. het verzekeringspakket. Ook
kunnen we daar voor alle vragen terecht.
8. Datum volgende vergadering
23 oktober 2012 Locatie De Krim te Driebergen om 19.30 uur
9. Sluiting
De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten.

