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Notulen vergadering Stichting Eenhoorn Federatie 
 

Datum :  14 Mei 2013    Locatie: Dorpshuis - Everdingen 

Status : goedgekeurd 27-08-2013 

Aanwezig : Hein van Egmond BSA –  Jaap Buis RECN – Ger van de Pol RECN  - Bert van der Burg 
(voorzitter), NORTON - Cor Roelofs (penningmeester) NORTON  

Afwezig   :  Met bericht:  Cees Zwinkels  AJS-MATCHLESS – Jan Meijerink AJS-MATCHLESS 

   Jaap Addicks ARIEL. - Gerry Spekkink VELOCETTE  – Jos den Ouden VINCENT  
   Met Bericht: Carl Drees VELOCETTE  – Els Wymenga TRIUMPH. 
 
     
 

 
1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur en heet iedereen welkom.  
Gezien er geen secretaris is en derhalve geen agenda wordt als leidraad de Agenda en de notulen  
van 19 Februari aangehouden. De Voorzitter maakt de notulen op en de volgende keer zal dit door 
Hein van Egmond worden vastgelegd.    
 
2. Verslag vergadering 19 Februari 2013 
Geen opmerkingen, het verslag is goedgekeurd.  
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Ondanks dat er geen Agenda is verstuurd was ten tijde van de voorgaande vergadering reeds de 
datum vastgesteld. De aanwezige vinden het derhalve teleurstellend dat er zoveel vertegenwoordigers 
niet komen. Het blijkt echter wel dat een bestuur niet zonder een secretaris kan functioneren met klem 
wordt er verzocht om uit te kijken naar een nieuwe secretaris. Vanuit de Norton club is dit onmogelijk 
gezien al reeds 2 bestuurs functies vervullen.  
Josch den Ouden heeft laten weten te stoppen na een lange periode als vertegenwoordiger van de 
Vincent club. Hij heeft geen opvolger kunnen vinden. De Notulen zullen hem nog wel worden 
toegestuurd. Wij zullen zijn positieve bijdrage missen en bedanken hem voor zijn inzet. 
 
De vertegenwoordigers bedanken Klaas van Dam voor het vervullen van zijn functie als secretaris.  
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4.   Ingekomen stukken: 
Ad van Bohemen heeft een historisch stuk geschreven over het ontstaan van de Eenhoorn. Carl 
Drees – Els Wymenga hebben zorg gedragen dat het op de nieuw gevormde website is na te lezen. 
Inmiddels is het website beheer in handen van Els van Wymenga.  
 
5.   Indoor Eenhoorn Treffen: 
Overzicht van deelnemers en motoren welke zich hebben laten registreren. Ingeschat wordt echter dat 
er ca 200 personen zijn geweest. De RECN heeft de volgende informatie verstrekt. 
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Royal Enfield Club wordt bedankt voor de perfect verlopen organisatie.  
Volgend jaar dient er zich een andere club aan te melden voor de organisatie.  
Al het promotie materiaal bevind zich bij de voorzitter van de RECN Peter van de Putten.   
 
6.   Engelse dag Kampen: 
Het weer was goed. De Norton club had een Clubstand waar een goede omzet is gedraaid. Het 
bezoekers aantal viel tegen. Het is meer een regionale bijeenkomst.  
In het clubblad van de Norton club heeft in 2 edities een uitnodiging gestaan. Dit heeft niet tot het 
gewenste resultaat geleid. 
 
7.   Kascommissie 2013: 
Ger van de Pol en Jaap Buijs hebben de financiële stukken gecontroleerd en vastgesteld dat er zich 
geen onrechtmatigheden in bevinden.  
Namens de Penningmeester en Voorzitter bedanken ze de heren voor hun bijdrage. Per 31-12-2012 
was er € 14.281,00 in kas De nieuwe kascommissie voor 2014 dient nog te worden vastgelegd. 
 
8.   Voortzetting Beurs Wormer: 
Binnen de BSA club heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld Hein van Egmond zal zorgdragen voor 
het rondsturen van NAW gegevens incl. E-mail adres. De datum van de beurs is vastgelegd op 17 
November plaats: Sporthal – Wormer zoals voorheen. 

 Bezoekers Leeftijd Motoren Bouwjaar Afstand 

AJS 13 51 12 1954 67 

Ariel 8 57 7 1955 78 

BSA 12 55 12 1957 68 

Matchless 28 56 24 1952 70 

Norton 33 59 29 1967 63 

Royal Enfield 17 54 16 1976 36 

Triumph 33 51 28 1982 65 

Overig: Japans 

              Duits 

  4 

5 

  

 Totaal 172 Gemiddeld 

56j 

Totaal 164 Gemiddeld 

1976 

Gemiddeld 

65km 
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Cor Roelofs merkt op dat er nog geen eindafrekening binnen is van de beurs 2012. Hein van Egmond 
zal dit opvragen bij Anita.  
In gezamenlijk overleg is voorgesteld om de toegang van de beurs te verhogen naar € 5,00 pp. 
Gezien er wel degelijk financiële risico’s zijn, acht het bestuur een verhoging wenselijk.  H.v.E. 
bespreekt dit met de nieuwe organisator.  
Bert juicht de opvolger uitbundig toe!! 
 
8.   NVT te Woerden 2013. 
De meeste clubs hebben zich ingeschreven. Een oproep van de NVT is gedaan voor sponsering. 
Bedrijven die voorheen sponseren laten het door de financiële crisis afweten.   
De Stichting Eenhoorn Federatie zal namens de gezamenlijke Engelse motor clubs € 100,00 
overmaken.  
 
9.   Race activiteiten SEF: 
Hein van Egmond vraagt na in hoeverre de Britisch Racing days een mogelijkheid bieden om dit 
evenement te combineren met een Eenhoorn dag. In het verleden zijn er wel gecombineerde races 
gehouden.  
 
10.  Algemeen/rondvraag: 
Bestuursverkiezing is uitgesteld naar een volgende vergadering gezien de geringe opkomst van 
vertegenwoordigers.  
Het bestuur treedt af maar stelt zich herkiesbaar. 
 
Eenhoorn logo: 
Verzocht wordt om bij uitnodigingen, flyers, briefpapier cq mail correspondentie het logo van de 
Eenhoorn meer onder de aandacht te brengen b.v. als voetnoot het logo kan uit dit document worden 
gekopieerd.  
 
KNMV bied de mogelijkheid aan clubs om individueel een clubblad te drukken voordeel: 
a) Met meerdere redactieleden on site te werken aan een clubblad. b) Kosten zijn laag Voor de Norton 
club met 6 edities ca 30 pagina’s en met een oplage van 410 stuks scheelt dit € 2.500,00 - € 3.000,00 
per jaar. 
 
12.  Datum volgende vergadering 
De volgende vergadering wordt gehouden op 27 Augustus 2013 om 19.30 uur. Dorpshuis – 
Everdingen. (30 Juli Dorpshuis gesloten ivm vakantie) 
 
13.  Sluiting  
Rond 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
(notulist: Bert van der Burg 19/05/2013) 


