
 
 

 
 

Notulen vergadering Stichting Eenhoorn Federatie                
(DEFINITIEF 2) 

 
Datum : 19 Februari  2013.   Locatie: Dorpshuis, Everdingen.  
 
Aanwezig : Bert van der Burg(VZ), Cor Roelofs (penningm.), Cees Zwinkels  
    (AJS- Matchless), 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. ), Jaap Addicks, Gerry Spekkink en Jos den Ouden. 
 
Om 19.45 opent de voorzitter de vergadering en wordt de agenda vastgesteld nadat 
op verzoek van Carl Drees de agenda punten 9 en 10 na agendapunt  5  zijn 
geplaatst. E.e.a. gezien het feit dat Carl de vergadering rond 21.30 zal verlaten.              
De presentielijst met alle adresgegevens van de SEF-leden gaat rond ter 
ondertekening en met het verzoek om de daar op vermelde gegevens te controleren. 
Deze lijst zal met de notulen van deze vergadering aan de leden worden toege- 
zonden. 
 
Vaststelling van het verslag van de vergadering van  23 Oktober 2012 . 
Vaststelling van  concept 2 gebeurt zonder wijzigingen.  
 
Mededelingen en ingekomen stukken. Er is een afmelding van Gerry Spekkink en 
Jos den Ouden ontvangen. 
Van Theo Schipper is er een verzoek ontvangen om het afschaffen van subsidie voor 
het Web Vork Treffen te heroverwegen. De vergadering wijst dit verzoek af en de 
secretaris zal Theo hierover berichten. 
Ontvangen is een verzoek van de KNMV om de logo’s van de aangesloten clubs te 
mogen ontvangen i.v.m. de as. motorbeurs te Utrecht. Bert zal wat betreft de SEF 
hiervoor zorg dragen. 
Ontvangen is een bewijs van inschrijving van het  SEF secretariaat bij de KvK. 
Cees Zwinkels, wijst ons op een initiatief van Piet Kramer wat betrekking heeft op 
een z.g.n. “open schuurdag” Het is niet duidelijk welke rol de SEF hierin kan spelen. 
Besloten wordt dat Cees het concept van dit plan naar de leden zal sturen. Zij 
kunnen dit dan weer onder de aandacht van de diverse clubs brengen. 
 
Situatie web site. Carl meldt dat de vernieuwing van de website bijna gereed is. Hij 
demonstreert de nieuwe site ter vergadering. 
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De belangrijkste wijzigingen zijn: 
- De mogelijkheden om meer mensen op de site te laten werken. 
 (bijv. de voorzitter, secretaris, penningmeester en web master.) 

 
- Gebruik van @eenhoornfederatie.nl voor E-mail adressen van  dagelijks         

bestuur. Privé E adressen van afgevaardigden worden niet opgenomen; dit ter 
vermijding van misbruik door derden. 
 

- Onder terugblik komt behalve beeld materiaal van recente jaren ook “historie 
van de SEF”. 
 

- Ook kunnen we nu een forum organiseren. Carl biedt aan om hiervoor de 
moderator te willen zijn. We willen dit voor een jaar als proef gaan proberen. 
Zo nodig wordt ter bescherming van de site een firewall geïnstalleerd 
 

- Cor Roelofs is aangemeld bij de webhosting Yourname als contactpersoon. 
 
Carl verwacht nog 1-2 weken nodig te hebben voor afronding; overdracht  kan dan in 
principe gebeuren. Els zal als e.e.a. gerealiseerd is een bericht aan de 
afgevaardigden sturen, die deze informatie weer door kunnen spelen naar hun clubs 

   
Engelse dag. Besloten wordt dat we ons hierover dit jaar gaan oriënteren hoe we 
zoiets kunnen organiseren. Voorop staat dat het een publiekstrekker moet zijn. Cees 
Zwinkels vraagt zich af hoe we eventueel aan kunnen sluiten bij een bestaand 
evenement. Hierbij worden genoemd de Engelse dag op 4 mei te Kampen en de 
Italdag op de 3e zondag in augustus.(alleen als oriëntatie). 
 
Financiële bijdrage clubs. De algemene instelling van de clubs is dat men niet 
afwijzend staat tegenover dit onderwerp maar dat voor er van enige toezegging 
sprake kan zijn er eerst een degelijk plan van de SEF moet komen over de plannen  
van de stichting voor de toekomst. Met name weegt zwaar wat de toegevoegde 
waarde van de SEF voor de clubs kan zijn. Het in de vorige vergadering besproken 
plan voor een besturendag kan op serieuze belangstelling van de clubs rekenen. We 
kunnen deze dag gebruiken om onze toekomstplannen te presenteren. Verder wordt 
opgemerkt dat het banksaldo van de SEF nog voldoende is om even voort te kunnen 
gaan. 
 
Kascommissie 2013 zal bestaan uit Cees Zwinkels en Ger van Pol. Zij zullen 
controleren   voorafgaand aan de as. vergadering op 14 mei. 
 
Voortzetting beurs Wormer. Voor de activiteiten op dit gebied wordt verwezen naar 
het verslag van de vergadering  van 31 januari jl. welke het dagelijks bestuur, 
aangevuld met Hein van Egmond, met Richard van de Berg op 31 jan. jl. gehouden 
heeft. Duidelijk is dat dit evenement valt of staat met het hebben van een groepje 
mensen die dit evenement willen organiseren. Besloten wordt dat we de komende 14 
dagen intensief zullen moeten shoppen om mensen te vinden.  
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 Terugmelding zowel positief als negatief moet er zijn voor 30 maart. In mei dient er 
gezien de verplichtingen die we aan moeten gaan een nieuw team bekend te zijn. 
 
NVT te Woerden 2013  zal ook dit jaar weer door Gerry Spekkink worden 
gecoördineerd. Het idee is gelijk aan dat van vorig jaar, d.w.z. de clubs schrijven zelf 
in en betalen zelf de borgsom. Gerry regelt dat we bij elkaar staan. De aanwezigheid/ 
presentatie van de SEF gaat in samenwerking met de RECN.  
 
Indoortreffen 2013 ligt op koers. De prijzen zijn bekend, consumptiemunten 
geregeld en de frietkar is ingelicht. Overwogen wordt om een nominatie systeem 
voor de prijswinnaars te hanteren. 
 
Het bestaansrecht van de SEF komt ter sprake in de vorm van een brainstorming. 
Vanuit de Norton club wordt gemeld dat het aantal actieve leden in de komende             
5 jaar drastisch zal dalen. Opvolging van bestuursfuncties wordt bij enkele clubs 
serieus een probleem. 
De AJS – Matchless club laat een ander geluid horen. Hier wordt een voorbeeldig 
clubblad uitgegeven. Er zijn een substantieel aantal damesleden  en er heerst een 
gemoedelijke sfeer. T.o.v. deelname van andere merken heeft men een open beleid. 
Ook aanwezigheid van kinderen op diverse  treffens werkt goed.  
Als alternatief voor het zelf samenstellen van een clubblad wordt het outsourcen op 
termijn gezien als een serieuze optie. 
 
Rondvraag en wat verder ter tafel komt.  
Ter sprake komt welke organisatie het best de belangen van de clubs aangesloten 
bij de SEF zou kunnen behandelen. De SEF heeft zich hiervoor aangesloten bij de 
KNMV. Gezien het ``autogehalte`` van de FEHAC wordt deze organisatie niet 
overwogen. (SEF zou geen Fehac-lid kunnen worden, dat is voor individuele clubs). 
 
Hein van Egmond heeft zich, zoals op de vorige vergadering door hem toegezegd, 
verdiept in de mogelijkheden om op circuits te racen. Hij heeft hierover contact 
gehad met de SAM en hierop een positieve reactie ontvangen. De SAM heeft zelfs 
hiervoor al een plan geschreven (zie www.sammotorsport.nl) Men was aangenaam 
verrast met de vragen vanuit de SEF. Men heeft een heel pakket aan mogelijkheden 
ter beschikking. Lidmaatschapskosten SAM bedragen € 25,00/jaar. Hein wil samen 
met iemand van de SEF een verder gesprek aangaan met de SAM. (Bert wil dit op 
zich nemen).  Hein heeft kenbaar gemaakt dat wij graag aan willen sluiten bij een 
bestaand evenement. De SAM organiseert zelf een beperkt aantal evenementen. Er 
is een goede band met het circuit van Mettet (B). Men zoekt ook contact met Assen 
en Zandvoort. Hein wil graag op de as. SEF vergadering spreektijd om zijn ideeën 
over de mogelijkheden om op circuits te gaan racen verder toelichten. Dit wordt hem 
toegezegd. 
Verder wordt opgemerkt dat de huidige nog riante financiële positie van de SEF voort 
komt uit de baten van de racerij die onder de paraplu van de Eenhoorn zijn 
georganiseerd. Willen wij ons weer op dit gebied gaan begeven dan zullen er 
voldoende fondsen moeten worden gereserveerd. 
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Cees Zwinkels roept de leden op om vooral de Engelse dag op 4 mei te Kampen te 
bezoeken. (Hij  is zelf verhinderd). 
 
De volgende vergadering zal op 14 mei te Everdingen worden gehouden. Deze 
vergadering zal tevens de algemene ledenvergadering van de SEF zijn waar ook 
bestuursverkiezing zal plaatsvinden. 
 
Klaas deelt mede dat hij zijn functie als secretaris van de SEF met onmiddellijke 
ingang om persoonlijke redenen neerlegt. Uitsluitend lopende zaken zullen door hem 
worden afgewikkeld. Dit wordt bij monde van de voorzitter door de vergadering voor 
kennisgeving aangenomen 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.30 de vergadering.  
  
 
Bijlagen : Ledenlijst 
 
(verstuurd op 21/03-2013) 


