Notulen vergadering bestuur Stichting Eenhoorn Federatie
Datum

: 27 augustus 2013.

Status

: goedgekeurd 26-11-2013

Locatie: Dorpshuis, Everdingen

Aanwezig: Bert v.d. Burg (voorz.), Cor Roelofs (penningm.), Cees Zwinkels (AJS)
Jaap Buijs (RECN), Els Wymenga (TOCN), Ger van Pol (RECN),
Jan Meijerink (Ariel), Hein van Egmond (BSA)-Notulist.
Afwezig:

Jos den Ouden (Vincent-HRD), Jaap Addicks (Ariel),
Carl Drees (Velocette), Gerry Spekkink, (Velocette),

Om 19.30 opent de voorzitter de vergadering, heet allen welkom en wordt de
agenda ongewijzigd vastgesteld.
Vaststelling van het verslag van de vergadering van 14 mei komt aan orde. Over
deze vergadering waren bij een aantal leden onduidelijkheden omdat er geen
agenda verstuurd was. Dit is te wijten aan het ontbreken van een secretaris.
Besloten wordt de vergadering die door de aanwezig bestuursleden gehouden
gewoon als reguliere vergadering te beschouwen.
Aanpassingen voor de notulen van 14 mei:
- De status regel aanpassen naar “concept”
- Opmerking Carl Drees. Hij was “met” berichtgeving verhinderd.
- De naam van Els is zonder het tussenvoegsel “van”
- De naam van de vertegenwoordiger is Jos en dus zonder “sch”
- Bert juicht de het overnemen van de organisatie door Klaas als opvolger van
Richard uitbundig toe.
Met deze aanpassingen worden de notulen goedgekeurd.
Ingekomen stukken:
Klaas Dam heeft een brief gestuurd waarin hij aangeeft dat hij uit geschreven moet
worden bij de kamer van Koophandel. Ook het SEF archief moet nog weg bij hem.
Bert neemt contact op met Peter van Putten de voorzitter van de RECN die het
archief wel wil ophalen bij klaas.
Mededelingen:
Cor merkt op dat hij vergeten is de onder punt 8 genoemde € 100,-- sponsorgeld
over te maken t.b.v. de NVT 2013 te Woerden en zal dit z.s.m. doen.
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Bestuursverkiezing:
We zijn opzoek naar een Web Master en een Secretaris.
Els had zich aangemeld voor web master maar trekt zich terug i.v.m. andere drukke
bezigheden. Voor de werving van beide functies moet een advertentie opgesteld
worden. Hein zal een voorzet maken.
Cor Roelofs stelt zich nog 1 jaar beschikbaar voor het penningmeesterschap.
Bert van der Burg Stelt zich ook nog 1 jaar beschikbaar voor het voorzitterschap.
Het bestuur gaat hiermee, unaniem, akkoord.
Cor geeft aan dat klaas Dam nog uitgeschreven moet worden bij de Kamer van
koophandel. Dit is een omvangrijke procedure (papieren rompslomp handtekeningen
etc.) die hij liever pas doet als de nieuwe bestuursleden bekend zijn.
Er wordt nog even gediscussieerd over het aanstellen van een tijdelijke secretaris
maar dat wordt als géén goede oplossing gezien en lost het hiervoor genoemde punt
ook niet op.
Web site:
Els geeft aan het vervelend te vinden dat er nog geen overdracht plaats gevonden
heeft. Ze heeft bij nader inzien de hoeveelheid werk onderschat en kan dit niet
combineren met de studie die ze momenteel volgt.
Carl heeft aan gegeven nog aan te blijven tot 31-12-2013.
Ger merkt op dat deze functie eventueel ook door een IT'er van buiten vervuld zou
kunnen worden. Bert oppert dat dit misschien iets is voor Ad van Bohemen. Ad is ook
redacteur en fotograaf en heeft veel affiniteit met Engels motoren. Bert heeft nog
steeds E-mail contact met Ad en zal hem benaderen.
Cor stelt dat we evengoed een oproep moeten plaatsen.
Indoor Eenhoorn dag 2014
Jan zal het verzoek aan het Ariel bestuur voorleggen en zal het antwoord tussentijds
aan het SEF bestuur rapporteren.
Nagekomen bericht: d.d. 20 oktober. Jan heeft het verzoek overgebracht aan het
bestuur. Die staan er niet negatief tegenover maar willen het in januari aan de ALV
voorleggen. Bij een positief besluit wil men het Indoor evenement voor 2015
organiseren en dus niet voor 2014.

Race activiteiten SEF:
Hein heeft Evert Welvaart van de SAM gesproken tijdens de demo races te Elst.

De SAM ziet het aansluiten van de SEF wel zitten. Er zouden een volledig Engelse
klasse kunnen rijden. Voorstel is om Evert de volgende vergadering uit te nodigen.
Hein zal verder gaan met het onderzoeken of we nog bij meer race activiteiten
kunnen aansluiten.
Nagekomen bericht: Evert heeft bevestigd dat hij de komende vergadering komt.
NVT Woerden:
Els kan niet aanwezig zijn en heeft nog een vraag uitstaan voor vervanging binnen
de TOCN. Ze vraagt of de stand van de TON wellicht gecombineerd kan worden met
een ander clubstand.
Er komt geen aparte SEF stand. Wel zorgen dat de banner opgehangen wordt. Cees
vraagt wie dit verzorgt. Bert regelt dit met Peter van Putten.
De organisatie van het NVT heeft door de toenemende belangstelling steeds meer
moeite te krijgen om de organisatie rond te krijgen. Zo moet er nu ook een Bailly brug
komen i.p.v. de huidige uitrit, verkeersregelaars etc.
Clubruilbeurs 2013 Wormer:
Het SEF bestuur constateert met tevredenheid dat de beurs en de flyer voor de
ruilbeurs editie 2013 geregeld zijn.
Klaas Wezel neemt de organisatie over van Richard. Klaas heeft aangegeven dat hij
met de organisatie van de beurs op schema ligt. Richard blijft hem wel adviseren.
Het SEF bestuur stelt voor om Klaas na de beurs een keer in de bestuursvergadering
uit te nodigen om verslag te doen.
Kas commissie:
Carl merkt bij het vaststellen van het vorige verslag op dat hij de financiële bijlage bij
het verslag van de kas commissie miste. Dat klopt want de verantwoording van de
clubruilbeurs van 2012 was nog niet binnen.
Aktie Cor: Het financieel verslag 2012 volgt.
Wat Verder Ter Tafel Komt (WVTTK)
Bert: brengt in dat de Norton club constateert dat de aanloop dit jaar bij
kampeerweekeinden merkbaar terug loopt en dat de club niet weet waardoor dit
veroorzaakt wordt.
Cees: AJS Matchless club organiseert minder kampeer weekenden met een
redelijke bezetting. Tijdens hun IR in Frankrijk waren er wel minder Nederlanders
maar de totale opkomst was wel goed vooral door het aantal aanwezige Engelsen.
Hein: tijdens de BSA dit jaar in Noorwegen waren er minder Nederlanders dan
gebruikelijk. Reden de afstand. Ook het jaarlijkse Noordertreffen in Pieterburen trok
minder bezoekers. Reden mogelijk het aangekondigde slechte weer. De tourritten
van dit jaar kennen een goede deelname.
Ger: RECN Dit jaar 1 kampeer weekeind in Zelhem met 50 deelnemers wat een
goede opkomst is.

Els: De Triumph Club organiseert 3 a 4x per jaar een kampeer treffen. Het Trumpet
treffen, voorjaarstreffen het Nulvet treffen op Ameland. Els heeft geen beeld van
bezoekers aantallen of het teruglopen daarvan.
Jan: de Ariel Club heeft maar één treffen, maar heeft geen beeld van terugloop.
Rondvraag:
Cor: n.a.v. het onderwerp “open schuurtjes” heeft Cees stukken opgestuurd naar
Klaas Dam. Klaas heeft deze wel doorgestuurd naar de overige clubs.
Cees heeft hierop geen terug koppeling gehad. Gesteld wordt dat de SEF eigenlijk
geen podium is voor de activiteit en dat het niet past binnen de SEF.
Datum volgende vergadering: wordt dinsdag 26 november 2013 vastgesteld. In
het dorpshuis te Everdingen
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.15 de vergadering.

