
Stichting Eenhoorn Federatie

p/a M. Boelis

Kantbeugel 48

1648 HW De Goorn

+31 6 4670 6293

Bestuursvergadering d.d. 13-02-2018

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;

Cor Roelofs Norton corroelofs@hotmail.com;

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

penningmeester@eenhoornfederatie.nl;

Afwezig: met bericht

Peter Kos Triumph peterkos@outlook.com

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

John Nienhuis Velocette john.nienhuis@intravacc.nl;

Afwezig: zonder bericht

Cees Zwinkels zit de vergadering voor.

1. Opening door de VZ 

Cees heet ons welkom om 19:39 uur. 

2. Extra agendapunten

a. Fehac, toelichting van Cees bij WVTTK

b. Privacywet en AVG

3. Goedkeuring vorig verslag

Er zijn geen opmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd.

4. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

5. Actiepuntenlijst

Zie de aantekeningen in de actielijst en hieronder.

48: Gereed

50: Aanhouden. 

51: Gereed

52: wordt najaar 2018

53: gaat met kosten gepaard, nu nog niet aan de orde
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54: zie toelichting

55: Gereed

56: Gereed 

57: Gereed

58: Blijft aan 

59: Blijft aan

60: Blijft aan

61: Blijft aan

62: Blijft aan

63: Blijft aan

6. Kascontrolecommissie (na de pauze)

7. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. Peter en Ronald treden beiden af.

Peter Kos (TOCN) en Peter Tromp Meesters (Royal Enfield) zijn volgend jaar de nieuwe 

commissieleden

8. Financieel verslag 2017 en begroting 2018 (Cor)

Slechts een vermindering op het eigen vermogen in 2017, mede dankzij de inkomsten van de busreis 

naar Stafford. Mooi gegaan. Voor 2018 wordt op een groter verlies gerekend omdat de busreis er niet 

is. Marco ziet nog een potentiele besparing om het KNMV lidmaatschap van € 188,00 op te zeggen. Lid

worden van de Fehac. De verzekeringen van AON gaan iets omhoog omdat KNMV leden 10% korting 

krijgen. De bestuursleden zijn daardoor niet meer automatisch lid van de KNMV. Marco zegt het 

lidmaatschap van de KNMV op.

Hein: inkomsten Wormer € 702. De indruk was dat het minder druk was. 574 betalende bezoekers, € 

2296 entreegeld. Het aanbod wordt minder, het aantal restaurerende mensen neemt af. Het weer was

gelukkig wel goed. Het gezellig samenzijn is ook belangrijk om naar de beurs te komen voor velen.

9. Verkiezing nieuwe penningmeester

Iedereen is heel blij dat we een kandidaat hebben. Ronald wil het graag doen om meerdere jaren door

te gaan. Cor draagt alles over aan Ronald. 

10. Evenementen 2018: 

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

Cor heeft erg weinig gegevens. Hoeveel mensen nodig? Hein: 6 minimaal. Waar zijn alle 

spullen? Gebrek aan een draaiboek. Cor staat er nu nog alleen voor. Het wordt toch weer in 

Driebergen, de uitbater is enthousiast. Er is niet over gesproken dat SEF geen 

consumptiebonnen meer verstrekt. Cor vraagt of dat al besloten is? Jazeker, 2 jaar geleden al.

In 2017 was er nog een discussie met de uitbater over het schrappen van de bonnen en dat ie

de kont in de krib gooide. We konden niet meer terug. Cor heeft niets meer gehoord over het

alternatief van de Moespot en de mogelijkheden. Peter wil € 2,00 vragen aan alle 

inschrijvende deelnemers. Er is ook een deel dat zich niet inschrijft en geen idee heeft waar 

de gekleurde stickertjes voor zijn. Kees kan er prima mee leven om € 2,00 te vragen en we 

gaan zien wat er gebeurt. 

Jos: Hein heeft de laatste versie van het draaiboek van John. Bijgewerkt door John en BSA

Voorstel van Cees: in 2019 organiseert AJS-Matchless en uitwijken naar de Moespot. 

Prijsuitreiking 13:00 uur.
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b. NVT Woerden 22 september 2018. Hetzelfde als andere jaren.

c. Club ruilbeurs Wormer zondag 18 november 2018. Klaas Wezel is er niet bij. Verder geen 

opmerkingen. Geen Sinterklaas perikelen.

d. Central Classics 15-16 december 2018. Een aantal clubs gaat er heen, geen SEF 

aangelegenheid.

11. Website en agenda (Marco)

Marco en peter zijn wel eens sneller geweest. Marco heeft nieuw werk in het onderwijs en dat neemt 

nogal wat tijd in beslag.

12. WVTTK: 

a. Wie organiseert de reis naar Stafford 2019? Zie ook actielijst. 

Versie 2017 was leuk. Misschien is het leuk iets anders te doen. Het vervolg is teleurstellend 

verlopen. Tot op heden heeft Cees geen offerte van de busmaatschappij. Hotels hebben ook 

geen interesse in september omdat het dan nog hoogseizoen is. Er zijn met name kleine 

hotels. Het gaat niet door. 

Stafford 2019: Cees wil het niet alleen doen. Als iemand helpt kan het wel. Het inschrijven via 

een pagina op de website van de Arielclub kan Marco verzorgen. De penningmeester dient 

ook mee te werken om te zien wie heeft betaald. Marco kan als 2e gemachtigde ook zien wie 

er heeft betaald en een Google Drive document delen met degene die de gegevens nodig 

hebben. Cees gaat e.e.a. uitwerken om te bekijken of het voor 2019 mogelijk is. De 

busmaatschappij is erg traag met het verstrekken van een offerte. Dat speelt ook bij TOCN.

b. Marco biedt zijn kennis aan om met een Joomla website een inschrijfformulier te maken dat 

ook kan rekenen.

c. Het maken van het verslag door Marco neemt wel veel tijd in beslag omdat we nogal 

uitweiden over diverse onderwerpen. Jos vindt dat er meer op papier staat dan er gezegd is. 

Marco neemt daarom met een dicteerapparaat op wat er wordt gezegd. Het hoort ook een 

gezellige avond te zijn.

d. 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.

Hein: Klaas heeft alle inventaris. Aangepast in tabel.

Aantal Omschrijving Gebruik voor Opgeslagen bij

5 Engelse vlag (gekocht door Cor) Klaas Wezel

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

Bouwman en Anja Braas in huis.

John zal de vlag terughalen

12 Oranje hesjes Klaas Wezel

4 Eenhoorn race-commissie sweat-shirts Klaas Wezel

? Eenhoorn trofeeën Klaas Wezel

2 Banner/zeil van Eenhoorn Klaas Wezel

Eenhoorn stickers George

2 houten borden,  120x60 cm Peter Tromp Meesters

2 Dozen Eenhoorn archief Peter van der Putten RECN**
** Eenhoorn archief, bestaande uit 2 dozen bij Peter van der Putten van de RECN. Peter: “Indien er toch voor gekozen wordt het 

archief bij mij te laten, maak er dan als bestuur een vette aantekening van zodat het in de komende tijd duidelijk is, en dat het 

archief niet ‘zoek’ is.”
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e. Fehac. Cees licht toe

i. Commissie duurzaamheid timmert aan de weg op het NVT in Woerden

ii. ALV structuurverandering => 3 thema’s

1. Contact met de overheid

2. Mobiel erfgoed

3. Duurzaamheid

Minder redeneren via de diverse commissies van diverse andere voertuigen. Cees neemt 

zitting in de Commissie Duurzaamheid (CDZ) van Doede Bakker. Er is een concept plan van 

aanpak (PVA). Diverse projecten zijn genoemd om verder uit te werken. Bijvoorbeeld 

communicatie en hulp aan Fehac leden; kunnen we nog na 2030 met onze oldtimers rijden; 

opslag en stalling; het gebruik van de oldtimer; toegang tot de openbare weg; gebruik door 

rijders; onderhoud en restauratie; eigendom; einde van het voertuig; 

Duurzaamheid is een verzamelterm. Heeft met name betrekking over allerlei implicaties 

omtrent het milieu ende footprint die we achterlaten en de impact zo beperkt mogelijk te 

laten zijn. Het moet resultaat opleveren waar het Fehac bestuur wat mee kan als ze contact 

met de overheid hebben. Hein haalt bijvoorbeeld een mision statement aan. De milieuzones 

komen ook aan de orde. Eenheid is daarbij wenselijk. Succes is er ook, in Amsterdam kunnen 

de oude bussen va het GVB weer rijden. Of we echte meedoen vraag Ronald. Cees is daar wel 

van overtuigd anders had hij niet meegedaan. Het is goed dat er een CDZ is met Doede aan 

het roer die zich laat zien.  Er is een gids voor gebruikers van oldtimers van FIFA waar Fehac 

ook lid van is. Er is een concept vertaling van die nog niet voor verspreiding gereed is. Het is 

de bedoeling dat de clubs er zelf ook mee bezig zijn. Clubvertegenwoordigers worden 

gevraagd hun input te leveren. 

13. Volgende vergadering 

Volgende vergadering dinsdag 9 oktober 2018 om 19:30 uur. Daarna 12-02-2019. 

14. Rondvraag

George: posten over de Eenhoorn, waar vandaan halen? Cor: contact opnemen met de NOC.

Ronald: Wie rekent met de kroegbaas van De Krim af? Die stuurt zijn rekening naar Cor. Ronald kan 

dat zelf aan de kroegbaas verzoeken. 

15. Sluiting.

Cees sluit de vergadering om 21:51.
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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

50 2017021

4

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

Volgende vergadering opnieuw behandelen en in het 

voorjaar 2018 opstarten voor 2019.

Sept ‘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.

13-2-’18: Marco: Er zijn diverse mogelijkheden en niet gratis.

Het we daar geld voor over? Verder uitzoeken

13-10-2018

58 2017101

0

John Draaiboek Laatste versie aan Cor en Marco mailen. 

13-2-’18: blijft aan, John is afwezig.

2-1-2018

59 2017101

0

Hein Engelse vlag Navragen bij Klaas waar de 5 vlaggen zijn

13-2-’18: Hein is bij Klaas geweest, tellen op Indoor. Hein 

vraagt na bij Klaas. Vlaggen en banner ook naar Driebergen, 

Hein regelt e.e.a.

13-2-2018

60 2017101

0

John Eenhoornvlag 1 vlag terugvragen bij Kobus Bouwman en Anja Braas.

13-2-’18: blijft aan, John is afwezig. Marco mailt John over 

de status. (7-10-2018 gemaild)

13-2-2018

61 2017101

0

Hein Eenhoorn race-commissie sweat-

shirts

Liggen ze bij Klaas Wezel en/of Anton Dam?

13-2-’18: Volgens Hein liggen ze bij Klaas. Hein vraagt het na

13-2-2018

62 2017101

0

George Eenhoorn stickers Vragen of Frank Pekaar ze wil laten maken 

13-2-’18: George neemt actie bij Ei-design.

13-2-2018

63 2017101

0

Cor Afgevaardigde Norton Club Cor zorgt voor een vervanger

13-2-’18: over 2 weken ALV Norton. Cor neemt actie.

13-2-2018

64 2018021

3

George Kascontrolecommissie Peter Kos vragen voor kascontrolecommissie 09-10-2018

65 2018021

3

Marco KNMV Lidmaatschap opzeggen. 09-10-2018

66 2018021

3

Marco Email Voor de penningmeester 09-10-2018

67

 Actiepunten gereed

nr datum wie activiteit actie gereed

48 2017021

4

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

2018 maken.

Jan ‘18

51 2017101

0

George Erik Verbeek FEHAC Gegevens naar Marco mailen Jan ‘18

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 Marco KvK Ronald als penningmeester aanmelden 14-2-2018
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