
Stichting Eenhoorn Federatie

p/a M. Boelis

Kantbeugel 48

1648 HW De Goorn

+31 6 4670 6293

Bestuursvergadering d.d. 10-10-2017

Locatie: Dorpshuis ’t Knooppunt te Everdingen. Aanvang 19:30 uur

Aanwezig:

Marco Boelis Ariel secretaris@eenhoornfederatie.nl;

Cees Zwinkels AJS-Matchless cees.zwinkels48@gmail.com;

Hein van Egmond BSA hegmond@gmail.com;

George Heeres Triumph voorzitter@triumphownersclub.nl;

Peter Tromp Meesters Royal Enfield enfieldpeter@online.nl;

Jos van Doorn BSA Josvandoorn@online.nl;

John Nienhuis Velocette john.nienhuis@intravacc.nl;

Cor Roelofs Norton corroelofs@hotmail.com;

Ronald van Oostveen Koentze Vincent HRD rvokpd@kpnmail.nl;

Peter Kos Triumph peterkos@outlook.com

Kees Stappershoef Triumph keesstappershoef@hetnet.nl;

Afwezig: met bericht

Afwezig: zonder bericht

Jan Klein Hulze Velocette jan.kleinhulze@gmail.com;

Cees Zwinkels zit de vergadering voor.

1. Opening door de VZ 

Cees heet ons welkom om 19:38 uur. Peter Kos stelt  zich voor. Is sinds 1982 lid van de TOCN. Peter 

overweegt Kees Stappershoef op te volgen. 

VZ Cees is verrast dat Ronald goed is hersteld van de heftige operatie. De overige deelnemers spreken 

ook hun waardering uit.

2. Goedkeuring vorig verslag

Er zijn 2 kleine tekstuele opmerkingen, Marco zal deze verwerken. De notulen zijn goedgekeurd.

3. Mededelingen

Cees is positief verrast door de presentatie van FEHAC op het NVT in Woerden. FEHAC heeft een 

interessante flyer “Kunt u over 5 jaar nog wel met uw oldtimer naar het Veteraantreffen in Woerden?”

gemaakt. Cees heeft met Doede Bakker gesproken van de Commissie Tweewielers (CTW). Doede heeft

een concept beleidsplan over duurzaamheid en Doede wil een commissie duurzaamheid in het leven 

roepen om dat verder uit te werken. Cees is gevraagd daarin deel te nemen en denkt er over na. 

Marco is ook gevraagd en gaat het niet doen wegens teveel andere bestuurlijke verplichtingen. Marco 

heeft wel ideeën aangedragen om er over na te denken hoe we onze oldtimers positief in het 

voetlichtlicht kunnen zetten. We rijden op oude motoren die lang geleden zijn geproduceerd, ze 

worden goed onderhouden en eindeloos gerepareerd om te blijven rijden. Dat is heel duurzaam. 

Banden gaan een eeuwigheid mee, dat is heel weinig fijnstof per kilometer. Er wordt trouwens heel 

weinig mee gereden, dus de totale vervuiling is geneuzel in de marge. De cruiseschepen die in 
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Amsterdam jaarlijks aanmeren vervuilen waarschijnlijk meer dan alle oldtimers bij elkaar in Nederland.

Er zijn positieve ontwikkelingen bij FEHAC. Doede Bakker doet goed werk en wil op hoger niveau 

insteken om het beleid aan te passen.  Er waren veel positieve reacties van de bezoekers waar te 

nemen in Woerden. Eind november is er een jaarvergadering van de FEHAC.

4. Actiepuntenlijst

Zie de aantekeningen in de lijst en hieronder.

a. 01: In Wormer komen de redacties van de diverse verenigingen weer bij elkaar. Cees is 

uitgenodigd om daar bij te zijn. Mijnders van de Norton club oppert om eenmalig iets 

gezamenlijks uit te brengen. Onderling kunnen de redacteuren bepalen of daar draagvlag 

voor is.

b. 10: Stafford was een groot succes met 60 deelnemers. Actiepunt gereed. Er liggen veel 

onderdelen voor sommige merken. Een deelnemer werd zondag nacht ziek en is weer 

hersteld. Er is zelfs een ambulance bij geweest, achteraf bleek het een infectie te zijn geweest

die op het evenwichtsorgaan werkte. Een deelnemer kwam niet opdagen. Het was een 

comfortabele reis voor een schappelijke prijs. De organisatie was veel werk voor Cees. 

Brouwer Tours met contactpersoon Jaap van Rijn had een prima chauffeur geleverd. Cees 

heeft alle adresgegevens van de deelnemers om beschikbaar te stellen en welke afspraken 

met Brouwer Tours zijn gemaakt. Cees gaat het niet weer doen. Jos bedankt Cees en Cees 

ontvangt applaus van de aanwezigen voor de organisatie .

De reis ging via Hoek van Holland naar Harwich vv. Zo ben je korter aan het varen, minder tijd

in de bus en ben je langer op de beurs. 

Hein heeft eens rondgevraagd bij de deelnemers: Het is verstandig niet elk jaar naar Stafford 

te gaan. Elke 2 jaar is genoeg. Volgende keer graag een ander hotel. Dit hotel was goed maar 

in en omheen niets te beleven. In een dorp met een pub is een suggestie. Zelfs als er 

potentieel is van 40 deelnemers is voor 2018 gaat Cees het niet doen.

Leerpunt 1: vroeger in jaar organiseren. Voor 1 december dient al 50% van de reis betaald te 

zijn. Dan is er ook budget om afspraken met het busbedrijf te maken

Leerpunt 2: volgende keer een aanmeldformulier op de website.

Leerpunt 3: elke 2 jaar organiseren. Door wie te organiseren n.t.b.

35: Iets organiseren waar andere clubs ook welkom zijn. Een goed voorbeeld is het 

evenement met Norman Hyde van de TOCN. George meldt dat we allemaal van harte welkom

zijn op 4 november en laat een mooie folder in retrostijl zien.

47: Ver vooruit kijken blijkt voor veel organisaties niet makkelijk. Een nieuwsbrief via de email

naar de leden kan helpen om ze attent te maken op een “laat” gepland evenement. Facebook

is daarnaast ook een optie

48: Er is geen begroting. Voor 2018 zal Cor een begroting maken. 

49: Het schema van afreden is gereed. Nadere info zie punt 5 b.

50: Overslaan en aanhouden voor 2019. Marco past het aan op de actielijst. Volgende 

vergadering opnieuw behandelen en in het voorjaar 2018 opstarten voor 2019.
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5. Financieel verslag 2017 en begroting 2018

a. Deze zal Cor beide maken. Voor de overdracht zal de kascontrolecommissie met Peter en 

Ronald de boekhouding controleren. Peter en Ronald daarna treden tegelijk af omdat Peter 

het de 2e keer doet en Ronald penningmeester wordt. Dit punt nemen we mee naar de 

volgende vergadering.

b. N.a.v. het schema van aftreden Cor geeft aan dat hij aftreed en niet herkiesbaar omdat zijn 

vrouw ernstig ziek is. Kees zal aftreden wanneer er een nieuwe penningmeester is. Ronald 

stelt zich beschikbaar en ontvangt applaus. Cor zal ervoor zorgdragen dat hij alles t/m 2017 

afrondt en alles overdraagt aan Ronald tijdens de vergadering februari 2018. 

c. Cor zorgt voor een plaatsvervanger voor de Norton Club

6. Evenementen 2017: 

a. Club ruilbeurs Wormer zondag 19 november 2017

Klaas had geen verklaring voor de lagere aantallen 2016. De Flyer voor de clubbladen was dit 

jaar wel eerder beschikbaar. Het stond bij de Arielclub in augustus al in het blad. Een 

nieuwsbrief eraan wagen een week vooraf en op Facebook zetten kan zeker helpen.

b. Central Classics 16-17 december 2017

De spelregels met de beschikbaar gestelde kaarten zijn veranderd. Nu slechts 2 kaarten voor 

zaterdag en zondag aparte. Niet elke club heeft voldoende animo om de stand te bemensen. 

Zeker niet door in de winter met een motor naar Houten te komen. Binnen de Arielclub 

kunnen de leden zich aanmelden voor een dagdeel op de stand te bemensen en dat blijkt een

succesvolle formule te zijn. 

7. Evenementen 2018: 

a. Central Classics niet in voorjaar 2018

Past niet in de planning van Expo Houten. Zie website Central Classics voor nadere info.

b. Indoor Eenhoorn dag zondag 8 april 2018 door Norton Owners Club NOC

John heeft een bijgewerkt draaiboek met de laatste kennis van 2017 en zal dat mailen naar 

Cor en Marco.

Norton zal bekijken of er nu al aanleiding is naar een andere locatie te gaan. Dit jaar was er 

onverwacht een hoop gedoe toen SEF kort voor het evenement bij de kroegbaas aankondigde

geen consumpties meer te verstrekken. Uiteindelijk is om het evenement te redden toch 

maar ingestemd de consumpties te handhaven terwijl dat zeker niet de bedoeling was. 

Locatie Driebergen heeft wel de voorkeur en voortijdig zal met de kroegbaas overlegd 

moeten worden dat de SEF geen consumptiebonnen meer verstrekt. In 2017 is onderschat 

dat de kroegbaas concurrentie ondervindt van de patatboer op het parkeerterrein. De 

kroegbaas is zelf niet proactief in het aanbieden van zijn waar. Het is nu het zoveelste jaar dat

het niet is gelukt het scherm en de beamer werkend te krijgen. De kroegbaas heeft er zelf 

geen verstand van. Als Norton de beamer wil gebruiken kunnen ze het beste 1 week 

voorafgaand de beamer testen. Dit gedoe met de beamer spreekt niet in het voordeel van de 

locatie.

Ronald: Hoe bepalen we de prijzen? Gaat nu met stickers om de beste special in een 

categorie te bepalen door het publiek. De prijs gaat niet altijd naar een deelnemer met een 

motor van het juiste type en originaliteit en dat blijft discutabel volgens Ronald. De SEF 

organisatie neemt de prijsuitreiking niet al te serieus en het doel is eerder om de deelnemers 
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in beweging en aan het praten te krijgen bij de motoren. De prijsuitreiking van 13:50 was laat 

omdat de winnaars niet wilden komen. Voorkeur gaat uit naar 13:00 uur ondanks dat er om 

13:00 nog deelnemers komen. De inschrijving sloot dit jaar 12:00 uur. 

Rein: Hoe zijn we aan de locatie in Driebergen gekomen? Cor: De Eenhoorn vergaderde daar 

in het verleden. John: De Moespot in Achterveld is ook een alternatief. 

De meningen verschillen of de locatie te klein is of niet. Er zijn toch ook sentimenten te horen

om in Driebergen te blijven.

c. NVT Woerden 22 of 29 september 2018, datum volgt.

Goede opkomst, de TOCN heeft zelfs 9 leden gescoord. Inmiddels is bekend dat het NVT 22 

september 2018 wordt gehouden

d. Club ruilbeurs Wormer zondag 18 november 2018. 

e. Central Classics en (15-16??) december 2018, datum volgt

Inmiddels staat op de website dat de beurs 15 en 16 december wordt georganiseerd.

8. Website en agenda (Marco)

De samenwerking met Peter verloopt prima. Peter levert goed werk en heeft altijd binnen een week 

de aanpassingen verwerkt.

9. WVTTK: 

a. Privacy en oplichting

Cees was verrast dat Cor hem ’s avonds laat belde. Cor had een mail ontvangen van Cees, zo 

leek het tenminste volgens het emailadres, om een bedrag van zo’n 3600 euro naar een IBAN 

nummer in Engeland te betalen. Een vraag van Cor aan Cees werd ook weer door Cees 

beantwoord in het Nederlands. Cor kreeg argwaan en belde voor de zekerheid met Cees en 

die wist nergens van. Het lijkt erop dat het emailaccount Cees gehackt is. Gelukkig ging er 

niets verkeerd bij de SEF, maar bij de AJS/Matchless vereniging zijn ze op deze slinkse wijze 

wel € 3600 euro kwijtgeraakt omdat de penningmeester niet goed oplette. Er was ook sprake 

van mailwisseling tussen de voorzitter en de penningmeester waarvan de emailadressen op 

de websites zijn te vinden. Niet de emailadressen op de websites zijn het probleem, de 

onachtzaamheid / onnozelheid van de slachtoffers is het probleem.

b. Wie organiseert de reis naar Stafford 2018? Cees levert de gegevens aan.

Zie uitleg punt 4b

c. SEF inventaris / eigendommen. Waar zijn ze nu? Waar het beste bewaard kunnen worden en 

wie / waar ze gebruikt worden. Zie tabel hieronder het huidige stand van zaken.

Aantal Omschrijving Gebruik voor Opgeslagen bij

5 Engelse vlag (gekocht door Cor) Heeft John niet gezien. Hein 

vraagt het na bij Klaas

4 Eenhoorn vlag 1 vlag (de 4e) hangt bij Kobus 

Bouwman en Anja Braas in huis.

John zal de vlag terughalen

12 Oranje hesjes Zitten bij spullen van John en 

gaan naar Klaas

4 Eenhoorn race-commissie sweat-shirts Klaas Wezel en/of Anton Dam. 

Vraag Hein na

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. 

                                                                     Pagina 4 van 7



Stichting Eenhoorn Federatie

p/a M. Boelis

Kantbeugel 48

1648 HW De Goorn

+31 6 4670 6293

? Eenhoorn trofeeën Zitten allemaal in de doos die 

John mee heeft

2 Banner/zeil van Eenhoorn Zitten allemaal in de doos die 

John mee heeft

Eenhoorn stickers Zijn bijna op. Te bestellen bij 

Frank Pekaar. Vraagt George na.

2 houten borden,  120x60 cm 2 stuks hangen bij Peter Tromp 

Meesters

2 Dozen Eenhoorn archief Peter van der Putten RECN

d. Geen consumptie munten voor Indoor Eenhoorn dag Rondvraag (notulen van 11 oktober 

2016 punt 9a). Kroegbaas was not amused in 2017 toen hij dit vernam. Cor of iemand anders 

van Norton gaat tijdig met de kroegbaas in gesprek en als de kroegbaas de handdoek in de 

ring gooit omdat wij geen consumpties afnemen, dan wijkt Norton uit naar de Moespot. Cees 

wil geen eigen bijdrage vragen in Driebergen, dan liever uitwijken naar de Moespot en de 

deelnemers zelf de consumpties laten betalen.  Schatting is rond 150 deelnemers.

Het luchtvaartmuseum in Soesterberg kost € 1500 per dag volgens Jos.

e. Kees heeft iets gelezen over Mijnoverheid in de week voor de vergadering. Slechts 40% van 

de burgers maakt gebruik van de Inbox van Mijnoverheid.nl. Het is verstandig om het vinkje 

aan te zetten om email te ontvangen wanneer er een nieuw bericht is.

f. Wachtwoorden kan je opslaan met password managers zoals LastPass of KeePass.

g. De boete van George voor het verlopen van de schorsing is na veel strijd verlaagd naar € 

200,00. 

h. Erik Verbeek van FEHAC wil een praatje houden voor de SEF over kentekens. George zal zijn 

mailadres naar Marco mailen zodat Marco Erik de volgende vergadering kan uitnodigen.

i. John vraagt hoe lang de SEF bestaat? Sinds 17 maart 1980. Misschien iets voor een jubileum? 

Marco heeft het op de actielijst gezet om het niet te vergeten. Hein merkt op: In het najaar 

van 1975 is het idee van de Eenhoorn ontstaan. Google maar eens naar SEF Ad van Bohemen.

Kijk bij Geschiedenis op de website van SEF: 

http://eenhoornfederatie.nl/wp-content/uploads/2013/03/SEF-Historie-rev-2.pdf

j. John heeft de spullen mee van de Indoor Eenhoorn om aan iemand te geven die naar 

Wormer gaat. Hein neemt de spullen mee.

10. Volgende vergadering 

Volgende vergadering dinsdag 13 februari 2018 en 9 oktober 2018. 

11. Rondvraag

Peter Kos: Inhoudelijk hebben we goede zaken besproken. Wanneer Peter Kees vervangt laat hij nog 

weten.

Kees: is voorstander van de Moespot. Er is meer ruimte en is het veiliger. Of er een beamer is, is 

onbekend.

George: We moeten verder op eigen kracht maar hebben geen inkomsten. Een reis als Stafford is een 

goede manier om inkomsten te creëren. George haal een reactie van Hein aan dat er best 

belangstelling is voor nog een reis naar Stafford in 2018. Dat blijkt ook uit de reacties op facebook van 

de TOCN. maar dat is nu te kort dag. Dat moeten we wel warm houden.

Cees geeft voorbeelden voor andere bestemmingen van beurzen waar mogelijk meer onderdelen zijn 

te vinden zoals Netley Marsh Steam and Craft Show 20-22 juli 2018 en Beaulieu 1-2 september 2018. 

Hein: Stafford is een show en de andere beurzen zijn meer onderdelenbeurzen. 
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Cor: Hoeveel vrijwilligers heb je nodig voor de Indoor Eenhoorn? John verwacht dat je minimaal 6 man

nodig hebt.

12. Sluiting.

Cees sluit de vergadering om 21:59.

Actiepunten actueel

nr datum Wie Activiteit Actie gereed

01 2015011

3

SEF+ 

redacties

Gezamenlijk clubblad Kosten in beeld brengen

20150915: Er is nog geen ambitie om een gezamenlijk 

clubblad te gaan maken. Aanhouden, geen actie

aanhouden

10 2015011

3

Cees & 

Hein

Stafford beurs 2017 na 2017 Busreis

20150915: Organiseerde BSA OC voorheen. Mogelijk komt 

er een initiatief. Aanhouden

20161011: Hein licht de email van Jos van Doorn toe. 

Stafford is eind april. 

aanhouden

35 2016021

6

George Gezamenlijk lezingen organiseren Op agenda zetten. Aanhouden. Uitwerken verhaal van 

evenementen 

aanhouden

47 2016101

1

Allen Clubagenda’s Neem je eigen clubagenda mee naar de vergadering van 14-

02-2017

aanhouden

48 2017021

4

Cor Begroting Begroting mailen. 10-10-1027: Cor zal de begroting voor 

2018 maken.

Jan ‘18

50 2017021

4

n.t.b. Stafford 2019 Wie organiseert 2018? Niemand. Aanhouden voor 2019. In 

Feb 2018 opstarten.

feb ‘18

51 2017101

0

George Erik Verbeek FEHAC Gegevens naar Marco mailen Jan ‘18

52 2017101

0

Marco Erik Verbeek FEHAC Uitnodigen voor volgende vergadering Jan ‘18

53 2017101

0

n.t.b. 50 jarig jubileum SEF in 2020 Gaan we het vieren? Hebben we budget? Opgericht 17 

maart 1980 vlgs statuten. Aad van Bohemen schijnt meer 

van voor deze datum te weten volgens Hein.

Aanhouden

54 271010 Marco Aanmeldformulier Vragen aan webmaster Peter of hij een aanmeldformulier 

voor Stafford kan maken.

55 2017101

0

Cor en 

Ronald

Penningmeesterschap overdragen Cor draagt over aan Ronald Feb ‘18

56 2017101

0

Ronald Kopie ID Kopie ID aan Marco verstrekken voor KvK 13-2-2018

57 2017101

0

Marco KvK Ronald als penningmeester aanmelden 14-2-2018

58 2017101

0

John Draaiboek Laatste versie aan Cor en Marco mailen 2-1-2018

59 2017101

0

Hein Engelse vlag Navragen bij Klaas waar de 5 vlaggen zijn 13-2-2018

60 2017101

0

John Eenhoornvlag 1 vlag terugvragen bij Kobus Bouwman en Anja Braas. 13-2-2018

61 2017101

0

Hein Eenhoorn race-commissie sweat-

shirts

Liggen ze bij Klaas Wezel en/of Anton Dam? 13-2-2018

62 2017101

0

George Eenhoorn stickers Vragen of Frank Pekaar ze wil laten maken 13-2-2018

63 2017101

0

Cor Afgevaardigde Norton Club Cor zorgt voor een vervanger 13-2-2018

64

65

66

67

 

Actiepunten gereed
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nr datum wie activiteit actie gereed

10 2015011

3

Cees & 

Hein

Stafford beurs 2017 Busreis

20150915: Organiseerde BSA OC voorheen. Mogelijk komt 

er een initiatief. Aanhouden

20161011: Hein licht de email van Jos van Doorn toe. 

Stafford is eind april. 

20171010

49 2017141

4

Marco HHR schema van afreden maken Okt ‘17
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