Stichting Eenhoorn Federatie
p/a M. Boelis
Kantbeugel 48
1648 HW De Goorn
Tel : +31 229 547 315
Fax :+31 6 4670 6293

Bestuursvergadering d.d. 14-02-2017
Locatie: Dorpshuis ’t Knooppunt te Everdingen. Aanvang 19:30 uur
Aanwezig:
Marco Boelis
Cees Zwinkels
Hein van Egmond

Ariel
AJS-Matchless
BSA

George Heeres

Triumph

Peter Tromp Meesters
Jos van Doorn
John Nienhuis
Cor Roelofs
Ronald van Oostveen Koentze

Royal Enfeld
BSA
Velocete
Norton
Vincent HRD

secretaris@eenhoornfederateenll
ceesezwinkels48@gmailecoml
hegmond@gmailecoml
voorziter@triumphownersclubenl
l
enfeldpeter@onlineenll
Josvandoorn@onlineenll
johnenienhuis@intravaccenll
corroelofs@hotmailecoml
rvokpd@kpnmailenll

Afwezig: met bericht
Kees Stappershoef

Triumph

keesstappershoef@hetnetenll

Afwezig: zonder bericht
Jan Klein Hulze

Velocete

janekleinhulze@gmailecoml

Cees Zwinkels zit de vergadering voore
1e

Opening door de VZ
Cees heet ons welkom om 19:32

Extra agendapunten
2e

Goedkeuring vorig verslag
Ronald van Oostveen Koentze was de vorige vergadering afwezig met aferichte De notulen zijn
goedgekeurde Cees bedankt Marco voor het maken van de notulene

3e

Mededelingen
Geen

4e

Actepuntenlijst
Zie de aantekeningen in de lijst

5e

Kascontrolecommissie, controle door Hein van Egmond en Peter Tromp Meesterse
Peter en Hein hebben de administrate bekeken en verlenen decharge aan de penningmeestere Cor
wordt bedankt voor zijn werk als penningmeester afgelopen jaare
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6e

Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissiee
Hein treedt af, Peter is ook lid in 2018e Ronald stelt zich beschikbaar voor 2018e
ae

7e

Financieel verslag 2016 en begrotng 2017
Cor heef geen begrotng voor 2017e Tijdens de Indoor Eenhoorn dag worden geen consumptebonnen
meer verstrekt zodat de kosten dalene De raming is om eind 2017 positef te eindigene De ruilbeurs in
Wormer werd door ongeveer 700 bezoeker bezocht, 100 minder dan 2015e De reden is niet bekende
Een actevere PR van de betrokken clubs is wenselijk, een extra email naar de leden kan ook helpene
Marco is verheugd dat de begrotng een positeve weg omhoog heef gevondene Cor zegt toe de
begrotng alsnog te maken en rond te sturene

8e

Evenementen:
ae Central Classics 1-2 april 2017
De clubs die heen gaan staan bij elkaare AJS, Ariel, BSA en Triumph hebben zich aangemelde
Vincent lukt het niet om bemanning voor de stand bij elkaar te krijgene De club is daarvoor
met 34 leden (met 100 motoren) te kleine Grats plaatsen zijn niet meer beschikbaar voor de
clubs die zich nu aanmeldene George betaalt slechts € 15,00e
be Indoor Eenhoorn dag zondag 9 april 2017
Het evenement wordt door Velocete en Vincent georganiseerde John: Het draaiboek wordt
ingevulde Er is geen ruimte beschikbaar voor een flme De prijsuitreiking is 13:00 uur met
megafoone Er zijn 10 personen voor de organisate beschikbaare Ronald heef 150
afeeldingen van Vincentse John zal onderzoeken of hij een beamer en een scherm
beschikbaar kan regelene In 2016 werkte het niete Prijzen worden volgens het draaiboek
bestelde De aandenken zijn bij Peter van Puten en John neemt contact met hem ope De
voorbeeld stckertjes ziten in de envelop die Marco hef gegevene De 5 sweaters liggen in
Wormer, net als de hesjes, 3 vlaggen en 2 bannerse John gaat nog op sponsorjachte
In 2018 zal Norton de Indoor Eenhoorn dag organiserene
ce NVT Woerden 23 september 2017
De individuele clubs moeten zich aanmeldene Bij AJS wordt dit evenement extra gestmuleerd
in de toercompettee
John merk op dat de ledenwinst in Woerden het grootst is van alle beuren die ze bezoekene
de Club ruilbeurs Wormer 19 november 2017
Cees zal Klaas vragen na te denken over extra publiciteite De fyer moet voor de zomer gereed
zijn om tjdig in de bladen zetene Hein stelt voor meer publiciteit te geven door leden er extra
aan te herinneren, demeve een mail naar de ledene
9e HH-reglement van de SEF
Cees heef opmerkingen van Marco en Cor ontvangene Het blijkt in de vergadering onbekend te zijn
hoe de clubs zich in het verleden hebben aangemelde Er is niets meer van terug te vinden en er wordt
besloten het te laten zoals het nu ise
Artkel 5: schema van afreden zal Marco makene Cor zit nu in zijn 7 e jaare Het schema zal vanaf 2018
van kracht zijne Cees zal de correctes verwerken en het HHR rondsturene
10e Website
Voor vragen en opmerkingen kan je bij de secretaris terechte
11. bestuurslid@eenhoornfederateenl emailadressen voor bestuursledene Marco heef vanaf heden email
secretaris@eenhoornfederateenl e Cees en Cor hebben geen behoefe aan een Eenhoorn emailadrese
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12e Status reis naar Staford
Cees meldt dat er veel belangstelling is vanuit de clubse Cees heef twee optes om uit te kiezen en de
duurste opte wordt het meest gekozene Er zijn 61 deelnemers en 95% heef betaalde De reis kost €
210,00 en daarin zit een kleine marge per deelnemer om eventuele tegenvallers op te vangen en de
kosten te dekkene De bus van Brouwer Tours rijdt vanaf De Meern via Vlaardingen West naar Hoek van
Hollande Daar kan je ook met de trein heene Sommige deelnemers lezen slecht en er wordt soms slecht
gereageerde Cees zegt dat het niet vanzelfsprekend is dat de reis in 2018 weer wordt georganiseerde
Wie wil het in 2018 organiseren? Er zit veel werk in de individuele e-mails naar de deelnemers en het
wel of niet op de wachtlijst staan of toch kunnen deelnemen als een deelnemer afmeldte Het aantal
deelnemers per club is niet geïnventariseerde
Hulde voor Cees voor de organisate van deze reise
13e Inventaris
ae Waar hangt het nu allemaal uit? John bezit 12 hesjes, 3 SEF vlaggen, 2 zeildoek banners, 37
aandenkens, 164 stkkers, ± 5 sweaterse Peter Tromp Meesters heef 1 beschilderd borde
be Peter van Puten heef nog 37 aandenkens voor Indoor Eenhoorn dag e Die zal hij meenemene
ce Het Eenhoorn archief ligt bij Peter van der Putene Daar mag het blijven
14e Indoor Eenhoorn dag in Driebergen 2018, locate handhaven of alternatef zoeken
ae Er zijn een aantal kritsche opmerkingen uit het veld volgens Ceese De locate in Driebergen is
te krap, er is teveel verkeer, het is problematsche Verder één opmerking dat de hygiëne
ontbreekt bij de snackkraame
be Er zijn ook positeve geluidene Er wordt ons niets in de weg gelegd om het evenement te
organiseren, de buurt is prima en we krijgen alle medewerking van de kroegbaase Marco
merkt op dat het een lekker compact evenement is waar we allemaal lekker dicht bij elkaar
hebben en alle voorzieningen ook binnen handbereike
ce Alternateven? Samen met Central Classics heef geen sfeer en de vrees is dat het evenement
dan verwaterte De Moespot in Achterveld is dan geschikter volgens Ceese Cor brengt nog wat
andere suggestes naar vorene De ITAL dag in Beusichem is tegenwoordig op een
recreateterreine Als iemand een serieus voorstel heef dan dat graag melden bij de secretarise
15. WVTTK
Jos heef het nieuwe blad van de BSA club meee De maat is 12,5% kleiner dan A4 (18,3 cm breed bij
25,8 cm hoog)e Ze waren niet zo content met Editooe De nieuwe drukker is wwwebladnlenle
John vraagt of er een evenementen verzekering is voor het Indoor evenemente De SEF heef een WA
verzekering bij de KNMV hiervoor afgeslotene SEF is geen lid van de FEHAC dus hebben we ook geen
WA verzekering van de FEHACe Sommige SEF leden zijn wel lid van de FEHACe SEF heef enkele jaren
geleden besloten de WA en bestuursaansprakelijkheidsverzekering van de KNMV af te sluitene SEF
krijgt als KNMV lid kortnge Niet-KNMV leden kunnen de polissen los van elkaar afsluiten bij AON meldt
Marcoe Je krijgt dan geen kortnge
George heef een akkefetje gehad met 2 geschorste motoren bij de RDWe Schorsen moet je elk jaar
verlengen, anders krijg je per motor een boete van € 400,00e George heef zo’n boete gehade Je krijgt
geen herinnering meere Opleten duse Je krijgt wel een herinnering dat er een bericht is geplaatst in je
digitale berichte boxe Daar zal je dan dus wel in moeten kijkene George heef bezwaar aangetekende
Peter is bezig met een zaak bij de RDW om een antwoord te krijgen de een eenvoudige vraag wie het
beleid bepaalte
Hein: Kreeg grote envelop met polissen van Veterae Hij kon er geen touw aan vast knopen dat zijn 3
polissen waren overgezet naar Vetera en dat hij daar geen enkel inzicht en inspraak in heef gehade
Hein heef Vetera om opheldering gevraagde Er gaan meer polissen overgezet worden met de
structurering van de overname van Roel van Maarseveene Hein heef zijn ongenoegen geuit en een
aantal verbeterpunten voorgesteld zodat andere klanten niet meer op deze wijze verrast zullen
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wordene
16e Rondvraag
Marco: de verschillende clubagenda’se Hij kan er nu niets meee Het doel is overlappen voorkomene Nu
niets doen, wel aanhoudene
17e Volgende vergadering
Dinsdag 10-10-2017e Daarna 13-02-2018e Aanvang 19:30
Actepunten actueel
nr datum
Wie

Activiteit

Actie

gereed

01

2015011
3

SEF+
redactes

Gezamenlijk clubblad

aanhouden

10

2015011
3

Cees &
Hein

Staford beurs

35

2016021
6
2016101
1
2017021
4
2017141
4
2017021
4

George

Gezamenlijk lezingen organiseren

Allen

Clubagenda’s

Cor

Begrotng

Kosten in beeld brengen
20150915: Er is nog geen ambite om een gezamenlijk
clubblad te gaan makene Aanhouden, geen acte
Busreis
20150915: Organiseerde BSA OC voorheene Mogelijk komt
er een initatefe Aanhouden
20161011: Hein licht de email van Jos van Doorn toee
Staford is eind aprile
Op agenda zetene Aanhoudene Uitwerken verhaal van
evenementen
Neem je eigen clubagenda mee naar de vergadering van 1402-2017
Begrotng mailen

Marco

HHR

schema van afreden maken

Okt ‘17

Allen

Staford 2018

Wie organiseert 2018?

Okt ‘17

Actepunten gereed
nr datum
wie

activiteit

actie

gereed

36

Cees

Staford beurs

Gereed

Hein

Staford beurs

Marco

Central Classics

2016101
1
2016101
1

Marco
Cees

Vincent club op website
actualiseren
Indoortrefen

41

2016101
1

Cees

Indoortrefen

42

2016101
1
2016101
1
2016101
1
2016101

Marco

Statuten

Cees

Huishoudelijk reglement

Marco

Website

Marco

Staford beurs

Cees zal een stukje voor de clubbladen schrijvene Gereed 511 ontvangene
Hein zal bij Henry van der Kamp uit Emmeloord achterhalen
wat voorheen de kosten warene
Informeren om de Engelse clubs bij elkaar te groeperene
Marco zal een verzoek bij Titus Niesch uitzetene Antwoord
16-11-2016 doorgestuurd
Ronald van Oostveen Koentze met mail en gsm nr
vermeldene Is gereed
Cees zal Cor (Norton) vragen of die de organisate van het
Indoor evenement bij zijn bestuur wil voorleggen als backupe
Cees zal bij de Ronald (Vincent HRD) verzoeken of ze samen
met de Velocete club het Indoor evenement willen
organiserene
Scannen en verspreidene Gereed 19-11-2016 doorgestuurd
met defniteve notulene
Cees maakt een nieuw concept van een Huishoudelijk
reglement
Oud nieuws verwijderen van de homepagee Gereed en
doorgestuurd 16-11-2016
Persbericht Staford op website zetene Gereed en

47
48
49
50

aanhouden

aanhouden
aanhouden
Maart ‘17

51
52

37
38

39
40

43
44
45

2016101
1
2016101
1
2016101
1
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Gereed

Gereed
Gereed

Gereed

Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
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46

1
2016101
1

Marco

54e Internatonale BSA Rally

doorgestuurd 16-11-2016
Op website SEF vermelden

Gereed
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