Notulen
Datum : 26 november 2013

Locatie: Dorpshuis, Everdingen

Aanwezig: Bert v.d. Burg (voorz.), Cor Roelofs (penningm.), Els Wymenga (TOCN),
George Heeres (TOCN), Hein van Egmond (BSA), Ger van Pol (RECN),
Jan Meijerink (Ariel), Gerry Spekkink(VCN), Carl Drees (VCN) /notulist.
Afwezig : Jaap Addicks, Cees Zwinkels, Jos den Ouden
met bericht
1.

Opening
Om 19.40 uur opent Cor de vergadering. Hij heet allen welkom

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Cor meldt dat Bert wat vertraagd is door file.
Els introduceert George Heeres–nieuwe vz van TOCN, met wie zij een tandem zal vormen
voor Eenhoorn. Verder meldt Els dat zij om 21.30 uur de vergadering moet verlaten.
Hein verdeelt de flyer “oproep bestuursleden” met verzoek deze door te geven aan
redacties/websitebeheerders.
Ingekomen: betalingsverzoek KNMV contributie 2014.

3.

Vaststellen agenda
Cor stelt voor om de door Carl gewijzigde agenda te volgen.
Carl licht voorgestelde wijzigingen toe-vergadering gaat akkoord.

4.

Goedkeuring Notulen
 vergadering 14 Mei 2013.
Status concept wordt gewijzigd in vastgesteld op 27-08-2013.
 vergadering 27 augustus 2013.
wijzigingen: blz 1 toevoegen Hein -notulist
schrappen 'club' achter Velocette.
blz 3 Kascommissie – Cor moet zijn Carl.
Aktie: Financieel verslag 2012 volgt.
Concept met wijzigingen wordt goedgekeurd onder dankzegging aan Hein.
Aktie: definitieve notulen opstellen- zie * bijlagen.

5.

Nabespreking NVT Woerden 2013
Onze gezamenlijke deelname aan Woerden is een geslaagde Eenhoorn activiteit.
Het weer was goed- er waren veel deelnemers en bezoekers.
Jammer was dat Triumph wegens omstandigheden verstek liet gaan-terwijl zij wel
gereserveerd had. Els verwacht dat TOCN in 2014 er weer bij zal zijn.
Club afgevaardigden zijn verantwoordelijk voor deelname met goed verzorgde clubstand.
De volgende NVT datum is bekend, namelijk 27 september 2014.

19.57 uur- Bert is inmiddels gearriveerd. Na kort verslag door Cor neemt Bert de vergadering over.

Stichting Eenhoornfederatie: Ingeschreven bij K.v.K. onder nummer 41200801 en aangesloten bij de KNMV, opgericht in Maart 1980.
Bij de stichting zijn aangesloten de merkenclubs van:
A.J.S./Matchless – Ariel – B.S.A. – Norton – Royal Enfield – Triumph – Velocette – Vincent.

6.

Nabespreking Clubruilbeurs 2013 Wormer
Bert meldt dat de ruilbeurs goed bezocht was-circa 750 m/v.
De organisatie door Klaas Wezel en team liep gesmeerd. Het is hen goed bevallen!
Belangstelling van particuliere standhouders was groter dan verwacht. Er waren wat te veel
handelaren toegelaten, waardoor het passen en meten was om ieder ruimte te bieden.
Het ontvangen financieel verslag toont een kleine winst. Het entreegeld was Euro 3.= .
Conclusie Cor: Entree moet in 2014 omhoog om financieel risico te vermijden.
Vraag Carl: 2 jaar geleden was er sprake dat we naar een andere locatie moesten uitwijken.
Antw. Bert/Hein: de komende jaren mogen we rekenen op de beschikbaarheid van de
sporthal. De beheerders zijn zeer tevreden met de Eenhoorn organisatie.
Aktie: Klaas Wezel uitnodigen voor volgende vergadering.

7.

Nieuwe Kascommissie
Ger blijft in functie -Carl vervangt Jaap Buijs.

8.

Nieuws Website
Carl meldt dat de toelevering van nieuws minimaal is geweest.
Verzoek is om foto’s van Wormer 2013 aan te leveren; ook een kort verslag is welkom.
Een optie is om alle clubagenda’s op te nemen!
Carl vraagt om op alle Eenhoorn publicaties www.eenhoornfederatie.nl duidelijk te vermelden!
Het Forum blijft voorlopig nog in de lucht-ondanks “geen” belangstelling.
De nieuwe webmaster mag zelf oordelen over wel/niet een forum.
Inmiddels zijn bestuursleden SAM aanwezig.
Bert/Hein begroeten hen met hartelijk welkom in deze Eenhoorn vergadering.
Besloten wordt om het agendapunt raceactiviteiten nu te bespreken.

9.

Race activiteiten SEF en SAM
Introductie: Dhr. Evert Welvaart –voorzitter
SAM
Mevr. Riet Welvaart -secretaresse SAM
+
SEFbestuur en afgevaardigden stellen zich voor.
Bert geeft een korte terugblik op de vroegere Eenhoorn race activiteiten, die in 2002 beëindigd
werden vanwege financieel risico en geluidseisen. Evert sluit aan met een korte geschiedenis
van SAM en zijn veeljarige betrokkenheid bij het organiseren van klassieker races.
Bij Eenhoorn Federatie leeft de wens om onder Eenhoorn vlag aan te haken bij huidige race
evenementen. Hein heeft op advies van Frans van Kempen en Cees van Herpen de eerste
contacten gelegd met SAM. Ook heeft Hein hun races in Elst bezocht waar de organisatie
uitstekend onder controle was.
Evert presenteert hoe SAM als Stichting Aanvullende Motorsport haar raceactiviteiten
organiseert. SAM volgt ook het principe van aanhaken; zij zijn lid van MON (=Motorsport
Organisatie Nederland), de bond die als organisator van brede motorsport evenementen
optreedt. SAM beperkt zo haar risico en kan op deze wijze zowel demoraces, endurance 3
uur races en circuit races aanbieden. SAM opereert als non-profit organisatie waardoor de
kosten voor deelnemers laag zijn.
Een voorlopig programma 2014 circuleert- zie * bijlage.
SAM verstrekt startbewijs/licentie waarbij een WA dekking voor persoonlijke ongevallen
inbegrepen is. Vooraf is een technische keuring. Ook wegmotoren worden in principe
toegelaten . Voorgeschreven is gebruik van leren kleding en goedgekeurde helm.
Deelname aan demorace betekent verplichte training van 15 minuten en 2 manches.
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SAM Clubklasse demoraces
Voor deelname onder Eenhoorn vlag biedt SAM ons als optie aan om als SEF aan te sluiten
voor het houden van eigen clubklasse race. Evert stelt voor dat SEF in 2014 een eerste proef
doet, door bijvoorbeeld in te schrijven voor Elst. SAM vraagt van SEF een garantiestelling voor
minimaal 20 deelnemers- het bedrag is Euro 400.=. Het maximum aantal deelnemers voor
een clubklasse race is 35. Vanzelfsprekend moet SEF lid worden van SAM ; de kosten zijn
Euro 25.=per jaar.
Vergadering is bijzonder enthousiast over de geboden optie van clubraces. We besluiten om
als SEF lid te worden van SAM. De garantiestelling Euro 400 wordt toegezegd voor een nader
te bepalen evenement.
Hein werpt zich op als coördinator.
Akties:
 alle clubafgevaardigden controleren welke race datum de voorkeur heeft.
 Hein kiest dan best passende race datum/locatie en maakt concept bericht.
Voor uitgebreide informatie zie <www.sammotorsport.nl> en < www.mon.nl >
21.35 uur- Els vertrekt.
10.

Invulling vacatures
Secretaris
VZ: deze functie is al sinds febr.2013 vacant. Rondkijkend concludeert Bert dat er onder de
aanwezigen niemand bereid is de functie van secretaris op zich te nemen.
Hij stelt dat het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is om met een kandidaat te komen.
Cor vindt de huidige situatie triest. Hij hoopt dat de Oproep voor een kandidaat binnen de
clubs aandacht krijgt. Met een ledenbestand van >3000 mogen we toch verwachten dat de
functie binnenkort weer bemand is.
Carl heeft per mail erop gewezen dat conform de statuten het dagelijks bestuur wordt gekozen
uit de clubafgevaardigden. Hij stelt dat nu niemand bereid is de functie van secretaris op zich
te nemen dat elke clubafgevaardigde zich moet afvragen of hij een vervanger moet zoeken.
Verder stelt hij voor om per vergadering een notulist te benoemen- waardoor de functie van
secretaris wat aantrekkelijker wordt. Bert stelt dat de functie van secretaris meer inhoudt en
daar hoort in principe ook het maken van de notulen bij.
Een voorstel van Carl om de functie van vz te combineren met die van secretaris wordt door
Bert als niet reëel afgewezen.
Webmaster
Carl meldt dat hij nog door niemand benaderd is met vragen over de website.
Bert meldt dat hij met 2 geïnteresseerden heeft gesproken, te weten Ad van Boheemen en
Chris van Baal (webmaster AJS/Matchless). Beiden denken erover na.
Carl stelt dat kandidaten voor de functie van webmaster allereerst specialist zijn. Zijn inziens
hoeft de nieuwe webmaster niet beslist toe te treden als afgevaardigde.
Bert vult aan: het is taak van het bestuur om nieuws voor de website aan te leveren.
Vz sluit de verdere discussie en hoopt dat de Oproep kandidaten oplevert.

11.

Visie toekomst
In de mailwisseling van afgelopen weken constateert Carl dat het Eenhoorn ontbreekt aan
toekomst visie. Aan eerder voorstel (oct. 2012) om een besturendag te organiseren is geen
vervolg gegeven. Hij vindt dat de huidige Eenhoorn activiteiten op ondergrens niveau liggen.
Hein is van mening dat internet niet het medium is voor discussie.
Bert vindt een besturendag niet zinvol-waar moeten we met elkaar over praten!
Hein/Bert verwijzen naar de belangstelling voor het Indoor Treffen- het NVT en ruilbeurs
Wormer. De gesponsorde clubritten zijn afgeschaft vanwege minimale belangstelling. Wij
gaan voor consolidatie van deze 3 activiteiten. Nieuw is voorstel om onder Eenhoorn vlag te
racen.
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Carl stelt dat het voortbestaan van Eenhoorn wordt bepaald door het enthousiasme van de
leden. Het bestuur van de Velocette club heeft onlangs een enquête gehouden om vast te
stellen of er onder de clubleden draagvlak is voor SEF. Verrassend is dat 50% van de leden
gereageerd heeft, waarmee de enquête een goede peiling is. 90% van de leden heeft zich
positief uitgesproken over voortzetting van VCN relatie met SEF. Leden verwachten van SEF
ook activiteit als belangenbehartiger.
Carl stelt dat het te overwegen valt om een dergelijke enquête door alle clubs te organiseren.
Zie www.monkeysurvey.nl.
Bijgesloten gaat vrijblijvend een kopie van het enquête formulier-zie * bijlage.
Invullen vraagt 5 minuten en reacties worden anoniem verwerkt.
George Heeres maakt van de gelegenheid gebruik om toe te lichten waarom hij zich
recentelijk beschikbaar heeft gesteld als voorzitter van TOCN.
Hij heeft er veel zin in om samen aan de toekomst van TOCN te werken.
De TOCN heeft veel leden verloren –nu 550m/v. De club is er voor oude en nieuwe Triumphs!
George vraagt of het toegestaan is op de TOCN website een link naar andere clubs te
vermelden. Dit is akkoord.
12.

Indoor Eenhoorn dag 2014.
Er zijn geen reacties binnen gekomen op vraag van Bert om voor 2014 het Indoor treffen te
organiseren. De Ariel Club overweegt organisatie in 2015. Het draaiboek is beschikbaar bij RE
club bestuur/Peter van der Putten.
Ger meldt dat voorbereidingen met 6 m/v te doen is: 2 voor registratie en 4 verkeersregelaars.
De medewerking van “De Krim” is groot –idem geldt dat voor de buurt ivm vrijhouden van
parkeerruimte.
(Re)acties:
 Hein wil as maandag aan het BSA bestuur voorstellen om zich hiervoor in te zetten.
 Carl voor het geval dat dit niet lukt- dan wil het Veloclub bestuur dit overwegen.
Als voorlopig datum wordt genoemd: zondag 13 april 2014

13.

Algemeen en rondvraag
Carl vraagt of de vergadering ipv ’s avonds op zaterdag gehouden kan worden.
150 km vv met herfst/winter weer is het probleem- ook thuiskomen rond 24.00 uur is een punt.
Reacties:
Ook Gerry heeft voorkeur voor de zat.dag. Anderen zijn flexibel: vroeger op de avond,
vrijdagavond, zat.dag of zondag.
Bert beschouwt de zat.dag puur privé- daarmee is voor hem voorstel niet bespreekbaar,.
Er wordt derhalve geen ander vergadermoment vastgesteld.
Verder geen punten

14.

Volgende vergadering
dinsdag 11 februari 2014 –aanvang 19.30 locatie: Dorpshuis Everdingen.

Voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.
*Bijlagen:
 Notulen 14 mei 2013 -goedgekeurd
 Notulen 27 aug. 2013 -goedgekeurd
 SAM programma-2014 (voorlopig)
 Enquête formulier
Revisie
Goedgekeurd op

: 29 december 2013
: …………………………………….
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