Notulen vergadering Stichting Eenhoorn Federatie
Datum
: 10 Oktober 2011
Locatie: cafe De Krim Driebergen
Status
: goedgekeurd. Notulen 27 juni 2011 zie aanvulling Website
Aanwezig : AJS - Cees Zwinkels; Ariel – Jan Meijerink; BSA – Frans van Kempen, Klaas van Dam
- Norton - Bert van der Burg (voorzitter), Norton - Cor Roelofs (penningmeester);
Triumph - Els Wymenga, Pamela ter Schiphorst (secretaris); Velocette – Gerry
Spekkink: Carl Drees (webmaster); Vincent HRD – Jos den Ouden
Afwezig

: met bericht:

Ariel - Jaap Addicks;
Royal Enfield – Douwe Smink

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19:45 uur en heet iedereen welkom.
Agenda wordt aangehouden. PtS maakt de notulen.
2. Verslag vergadering 14 februari 2011
Geen opmerkingen, het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Voorstel rondje
BSA- nieuwe Eenhoorn vertegenwoordiger Klaas van Dam.
Royal Enfield – nieuwe Eenhoorn vertegenwoordiger Douwe Smink.
Velocette - Gerry Spekkink, gaat mogelijk Sjef van Hooft vervangen als Eenhoorn vertegenwoordiger.
Uitstaand agendapunt; aanpassing huishoudelijk reglement. Aktie: bestuur.
Ingekomen stukken:
E-mail met vraag of er tijdens het Oranjefeest volgend jaar Engelse motoren mee kunnen rijden in de
optocht. Aktie: Bert gaat dit opvolgen.
Terugkoppeling SAM evenementen Jos vermeldt dat dit op Nederlandse circuits geen zin heeft gezien
de strenge geluidsnorm die gehandhaaft wordt. Er zijn wel mogelijkheden in Engeland (erg duur),
Frankrijk en België.
Bedrijf aansprakelijkheid verzekering/ doorlopende evenementen verzekering: Cor: heeft SEF lid
gemaakt van de KNMV, als voorwaarde om volgende verzekeringen af te kunnen sluiten bij EON;
1)ongevallenverzekering 2) aansprakelijkheid bestuurders en 3)aansprakelijkheid vereniging
Verslag activiteiten in 2011
Cor doet verslag van de Norton/SEF – Achterhoekstreffen (27-29mei2011), opkomst viel tegen,
wellicht door het slechte weer, maar wederom wordt er geopperd dat er meer aan publiciteit gedaan
moet worden door de Eenhoornvertegenwoordiger van de organiserende club om het terug te
koppelen aan de eigen clubleden.
Indoor evenement Driebergen was een doorslaand succes met hoge opkomst. Hier juist door het
geweldige weer. Evaluatie volgt nog: Aktie: Els, Bert.
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4. Plannen 2011
16 t/m 18 september Webvork treffen – BSA aangemeld als Eenhoorn evenement;
NVT Woerden 24sep2011: inschrijvingen van de Engelse clubs vóór eind juli 2011 via te downloaden
formulier opsturen aan NVT en in cc e-mail aan Pts (secretaris Eenhoorn);
Aanmelden Eenhoorn evenementen minimaal 4 maanden voor datum ivm doorsturen naar de
clubbladen.
5. Website
Carl meldt dat de website regelmatig wordt bijgehouden. Over het Indoor treffen is er een verslag, veel
foto’s en de film van Kingsma opgezet. Van de Eenhoorn gesponsorde clubevenementen ontbreekt behalve de flyers- verder nieuws (verslag-foto’s) van de organiserende clubs.
Bert: de sponsor regels zijn duidelijk. We verwachten de clubafgevaardigden dit coördineren.
Klaas van Dam: vindt de huidige website onaantrekkelijk. Er zou meer publiciteit over Eenhoorn te
vinden moeten zijn.
Carl: al eerder is de suggestie gedaan om een PR man/vrouw te benoemen. Hij vraagt of Klaas dit zou
willen doen. Zijn reactie is positief echter beheert hij niet de vaardigheid om de website te
onderhouden.
Bert: namens het Bestuur ik zal een stukje schrijven over de samenstelling van het huidige bestuur.
Carl heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Dus er moet een opvolger voor het beheer hiervan
gevonden worden. Hij wil het nog maximaal 1 jaar doen. Mocht iemand zich eerder hiervoor
aanmelden, graag.
6. Rondvraag
KvD: kalender met Eenhoornlogo erop, (elke maand een andere Engelse motor) minimale afname per
Engelse club. Aktie: Jos voor het kostenplaatje.
KvD: Battlefieldtour mei 2012 als mogelijk Eenhoorn evenement. Aktie Klaas
Bert: uitnodiging namens Nortonclub voor “Unapproachable event” Harmelen 26nov11. Misschien
aanmelden onder Eenhoorn vlag?
7. Datum volgende vergadering
De volgende vergadering wordt gehouden op 3 oktober 2011 om 19.30 uur. Locatie: café “De Krim”
Driebergen.
8. Sluiting
Rond 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

(verslag: Pamela ter Schiphorst 30/06/2011)
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