Notulen vergadering bestuur Stichting Eenhoorn Federatie
(definitief)
Datum

: 23 october 2012.

Locatie: Dorpshuis, Everdingen.

Aanwezig

: Cor Roelofs (penningm.), Cees Zwinkels (AJS), Gerry Spekkink,
(Velocette), Jaap Buijs (RECN),
Hein van Egmond (BSA), Ger van Pol (RECN), Jan Meierink (Ariel),
Carl Drees (Velocette Club / webmaster),
Els Wymenga (Triumph), Klaas van Dam (BSA / secr.)

Afwezig

: m.b.v.v. Bert v.d. Burg, Jaap Addicks en z.b.v.v. Jos den Ouden

Om 19.45 opent Cor Roelofs als vervangend voorzitter de vergadering, heet allen
welkom en wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. Hierbij komt ter sprake de
vigerende kosten vergoeding voor het Eenhoorn bestuur. Vastgesteld is dat het
dagelijks bestuur bij de penningmeester van de Eenhoorn km. kosten mag
declareren en dat de kosten van de leden lastens de respectievelijke clubs zijn. (voor
zover zij dit declareren). Carl merkt op dat het hem niet bekend is wanneer dit
besproken is.
Vaststelling van het verslag van de vergadering van 30 augustus . Vaststelling
hiervan gebeurt zonder wijzigingen. Besloten wordt dat uiterlijk binnen 10 dagen na
de bestuursvergadering een concept van de notulen naar de leden gestuurd zal
worden waarna deze maximaal 10 dagen tijd krijgen om op- aanmerkingen naar de
secretaris te sturen. Hierna zal z.s.m. een definitief concept verspreid worden en ook
op de site worden geplaatst. Ook wordt besloten dat er een actie / besluitenlijst zal
worden gemaakt en worden bijgehouden door de secretaris. Deze zal met de
definitieve concept notulen worden verspreid. Hein stuurt voor deze lijst Klaas een
format toe.
Mededelingen en ingekomen stukken, er is een afmelding van Jaap Addicks en
Klaas brengt ter sprake de grote hoeveelheid mailtjes die onderling gewisseld
worden. Besloten wordt dat het aan de secretaris is om te besluiten wat gearchiveerd
wordt en wat niet. In ieder geval worden notulen, officiële brieven en besluitenlijsten
gearchiveerd.
Cees deelt mede dat de overdracht van de gegevens aan RECN nodig voor het
indoor treffen 2013 (14 april 2013) heeft plaats gevonden.
Bert wordt verzocht het archief van Pamela over te nemen en dit per eerste
gelegenheid aan de Klaas ter beschikking te stellen.
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en de knullige wijze waarop door de BSA-OC dit is gecommuniceerd. Terecht is de
organisatie van het NVT hierover zeer ontstemd. Wij hebben dit onder aandacht van
het bestuur van de BSA-OC gebracht met het verzoek om een excuusbrief naar de
organisatie te sturen. Het staat op de agenda van hun bestuursvergadering van
29 oktober as. die Klaas zal bijwonen. ( zie annex 1 van deze notulen) Ook
Triumph had zich (tijdig) afgemeld wat werd betreurd mede gezien de importantie
van deze club. Wat het overige betreft kunnen we terug zien op een zeer geslaagd
evenement waar het eiland van Engelse clubs goed tot zijn recht kwam. Ook het
weer werkte uitstekend mee. Diverse clubs hebben nieuwe leden in kunnen
schrijven. Een aparte Eenhoorn stand werd niet gemist in deze opzet. Wel willen we
in de toekomst meer uiterlijk vertoon bijvoorbeeld door in ruime mate Engelse
vlaggen (Union Jack) aan te brengen. Besloten is om deze aan te schaffen. Cor
Roelofs zorgt hiervoor.
Voorbereiding Wormer loopt goed. In de periode na 30 augustus is tussen het d.b.
en Richard van den Berg uitgebreid contact geweest. Enerzijds had dit betrekking op
ons besluit om de entreeprijs te verhogen anderzijds had dit betrekking op de
overdracht van Richard naar Pieter Duin. Na intern overleg en overleg met Richard is
besloten om dit jaar het oude tarief van € 2,50 te handhaven. Wat de organisatie
betreft heeft Pieter te kennen gegeven dat hij t.g.v. privé omstandigheden dit jaar de
organisatie niet op zich kan nemen. Richard heeft daarom aangeboden en wij
hebben dit uiteraard aanvaard om dit jaar Wormer nog te organiseren. Hij zal zo veel
als mogelijk is Pieter hierbij betrekken zodat een eventuele mogelijke overdracht in
2013 mogelijk is. In 2013 zullen we wel de entree prijs aanpassen.
Evaluatie subsidiebeleid Eenhoorn. Vastgesteld is dat het toekennen van een
subsidie door de Eenhoorn een eerste stap was om de Eenhoorn weer tot leven te
brengen. Daarom werd het onder strikte voorwaarden voor maximaal 5 aangesloten
clubs per jaar mogelijk om bij het organiseren van een evenement wat ook
toegankelijk was voor andere aangesloten clubs een subsidie te verkrijgen van
€ 200,00. Dit heeft min of meer gewerkt, al was de kruisbestuiving tussen de
verschillende clubs beperkt. In 2012 kwamen drie evenementen hiervoor in
aanmerking. Het waren de Dwars door Brabant rit, het Turft treffen en het
Webvorktreffen. Deelname aan de DDB rit was minimaal, deelname van andere
clubs aan het turftreffen was niet vast te stellen. Het webvorktreffen was goed
bezocht maar niet duidelijk is de deelname van leden van andere clubs. Carl merkt
op dat de verslaggeving van het Webvorktreffen onder de maat was, klein verslag en
slechts twee foto’s. Niet vast staat wat de minimum eisen zijn voor verslaggeving.
Bovendien is over de twee andere evenementen nog geen verslag ontvangen.
Besloten is om het huidige subsidiebeleid te stoppen. Wij zullen de betreffende
besturen middels een brief hiervan op de hoogte stellen en de
clubvertegenwoordigers zullen de organisatoren van de drie laatstgenoemde
evenementen persoonlijk benaderen om hun van de gewijzigde situatie op de hoogte
te stellen. Klaas maakt een conceptbrief en stuurt die rond.
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heeft. Els biedt aan om de site bij te willen houden hetgeen inhoudt het plaatsen
artikelen en foto’s en ook het aanpassen van de vaste inhoud. M.a.w. verbouwen of
restylen van de site valt hier niet onder. De vergadering is van mening dat de huidige
opzet van de site voldoet. Wij (leden Eenhoorn bestuur) leveren bij Els de nodige
informatie aan. Onder dank wordt van haar aanbod gebruik gemaakt. Carl wil per
1 januari as. de overdracht regelen en bekend maken.
Tijdens de laatste vergadering is besloten om het Voortbestaan, bestaansrecht en
toekomst van de Eenhoorn ter discussie te stellen. Als voorbereiding hier op is
door een aantal mensen een aantal zaken op schrift gesteld en die zijn onderdeel
van de discussie geweest.
In de eerste plaats wordt vastgesteld dat er langzamerhand meer leven in de
stichting komt.
Genoemd worden het geslaagde indoortreffen wat in 2013 alweer voor de derde keer
georganiseerd zal worden, onze bemoeienis met het zeer succesvolle gebeuren in
Wormer, coördinatie van deelname van Engelse clubs aan het NVT en ook de
subsidie voor door andere clubs opengestelde motorevenementen.
Als een zeer belangrijk punt wordt genoemd de vergrijzing bij de clubs waardoor
sommige clubs al een bedenkelijk klein aantal leden hebben. De Eenhoorn zou als
een vangnet voor deze clubs kunnen dienen. Duidelijk is dat dit in veel mindere mate
geldt voor de grote clubs. Besloten wordt om ons in de eerste plaats te richten op de
komende vijf jaar waarbij het consolideren van ons Engelse erfgoed op de eerste
plaats komt.
Carl stelt voor om het indoortreffen verder uit te breiden tot een “Engelse dag”
gericht op veel meer motoren / deelnemers en publiek en waar bijv. ook handelaren
en anderen aan kunnen deelnemen. Voorgesteld wordt om ons licht op te steken bij
de organisatie van de “Italiaanse dag” en mogelijk aan te sluiten. Door Els wordt de
Engelse dag in Kampen genoemd als een succesvol evenement.
Carl zegt toe een concept voorstel te schrijven voor een Engelse dag die wij
organiseren of aan deelnemen. Dit discussie stuk is reeds in jullie bezit.
Een andere mogelijkheid om de clubs te enthousiasmeren voor de Eenhoorn is het
organiseren van een “besturendag” met als doel o.a. ontmoetingsplaats voor de
clubs waar vooral ideeën kunnen worden uitgewisseld en te enthousiasmeren voor
de Eenhoorn.
Wat de financiën van onze stichting betreft stellen we vast dat we simpel aan het
potverteren zijn weliswaar in het belang van de Engelse merken clubs maar dat dit
niet kan voortduren. In het komend jaar zullen we dan op deze ingeslagen weg nog
voortgaan maar in 2014 zal vanuit de clubs een bijdrage moeten komen. Een grove
berekening resulteert in een bedrag van ca. € 1,00/lid. Uiteraard moeten hier door de
Eenhoorn georganiseerde diensten tegenover staan. Wij zullen de besturen van de
diverse clubs hierover benaderen zodat zij instaat zijn om dit (bij deelname uiteraard)
in hun begroting van 2014 op te nemen.
Ook komt het racen op circuits (een corpsactiviteit van de Eenhoorn destijds) ter
sprake. Hiervoor bestaat nog altijd veel belangstelling alleen zijn de mogelijkheden
zeer beperkt en de financiële risico’s groot. Hein zal zich de komende tijd hierin gaan
verdiepen en terug komen met een overzicht van de mogelijkheden en

onmogelijkheden. Het aanhaken bij een bestaand evenement wordt genoemd als
een mogelijkheid.
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Tijdens rondvraag komen volgende zaken aan de orde:
De huidige vergaderruimte is als zeer plezierig ervaren en zal voor de komende
vergadering ook gehuurd worden.
De afwezigheid van Bert (t.g.v. zijn werk) wordt betreurd. We zullen de vastgestelde
as. vergadering in nauw overleg met hem definitief vaststellen. Voor vergaderen op
vrijdag bestaat weinig of geen animo.
Volgende vergadering is op 22 januari 2013 in het Dorpshuis te Everdingen.
Aanvang 19.30.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.30 de vergadering en
ontmoeten we elkaar nog even aan de bar.
Annex 1
Klaas heeft de bestuursvergadering van de BSA-OC op 29/10 bezocht en het “NVT
gebeuren” aan de orde gesteld. Het voorval is zoals door Bert verwoordt te voren
naar de BSA-OC gestuurd.
Dit veroorzaakte ter vergadering de nodige commotie gezien de inhoud van de mail
en de werkelijke feiten.
De werkelijke feiten zijn als volgt:
De PR mensen van de BSA –OC hebben op zaterdag om 04.00 uur in de stromende
regen de vrachtwagen met de spullen voor de stand geladen.
Om 07.00 is men in Woerden in de stromende regen aangekomen en heeft men
zich bij de organisatie gemeld. Men heeft de organisatie te verstaan gegeven dat de
BSA stand onder deze omstandigheden niet opgezet kon worden. Reden hiervoor is
het feit dat het een open constructie is met de nodige elektronica en niet
waterbestendige bekleeding.
Daarna is men weer vertrokken. Langer wachten had geen zin daar men dan niet
meer per vrachtwagen zou kunnen vertrekken.
Ik denk dat bovenstaande voor zich spreekt en stel voor dat we met in acht nemen
van het bovenstaand naar de NVT moeten reageren.

(verstuurd op 06/11-2012)

