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Notulen Algemene Ledenvergadering 17 januari 2020

20.30 uur

Opening van de vergadering:
Na het uitbrengen van een toost op het nieuwe jaar opent John Mollee de
vergadering
Notulen A.L. Vergadering 25 januari 2019
De notulen wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd
Afmeldingen:
Er hebben zich 6 leden afgemeld voor de vergadering.
Jaar overzicht:
John doorloopt de gebeurtenissen van 2019.
Aantal leden is 64
11 Ride-outs met gemiddeld 8 motoren
We zijn geweest naar: Yesterdays in Nederweert ( Wim Verdonschot)
2/10 juni naar Normandië ( Maria Verdonschot-Ed v/d Berg- Rob Beekman)
ThunderBike ( Wim Verdonschot)
Grazweiler ( Hans van Kimmenade)
End of Season Party
Jaar overzicht Penningmeester:
Theo , deelt mede dat er diverse uitgaven zijn geweest, o.a. bank en
representatie en kantoor kosten, maar de grootste uitgaven was het
eindejaarsfeest, wat € 800.= heeft gekost
Toch hebben we, ook dit jaar weer, het jaar met een positief saldo van € 300.=
kunnen afsluiten.
Kascontrole commissie:
De kascontrole commissie bestaande uit :
Jan Kop en Mario van den Heuvel, hebben de financiële stukken met Theo
doorgenomen en deze goed gekeurd.
Zij stellen de vergadering dan ook voor om de penningmeester decharge
( kwijting) te verlenen. Dit voorstel wordt door de aanwezige leden
aangenomen.

Benoeming nieuwe kas /controle commissie:
Mario is volgens schema aftredend.
Mario bedankt voor de afgelopen jaren dat je deel uitmaakte van de kas
commissie
Rob Beekman stelt zich beschikbaar en is door de aanwezige leden, gekozen in
de kascommissie.
De kascommissie bestaat dit jaar uit , Jan Kop en Rob Beekman.
Vast stellen van de contributie voor 2020
De contributie zal ongewijzigd blijven ,nl:
Lidmaatschap € 35.= p/jaar
Geassocieerd lidmaatschap € 20.= p/jaar
Verzekeringslidmaatschap € 20.= p/jaar
Bij aanvang van het lidmaatschap is er eenmalig € 10.= inschrijf geld
verschuldigd
GRAAG VERZOEKEN WIJ JULLIE OM DE CONTRIBUTIE ZELF
OVER TE MAKEN , naar
NL35ABNA0811967530

t.n.v. Harley Davidson Chapter Eindhoven

Lid € 35.=
Geassocieerd lid € 20.=
Verzekerings lid €20.=

Nieuwe samenstellen van een activiteiten commissie.
Rob Hensen , Ilse Jansen en Rick van Geloven.
Ben Dekker heeft de activiteiten commissie verlaten , hij is gestopt met motor
rijden om medische redenen.
Ben bedankt voor je inzet.
Ride-out kalender.
De Ride-out kalender wordt doorgenomen en verder ingevuld ,
13 april ( 2e Paasdag) dit is een maandag
27 april Koningsdag dit is een maandag
5 juli Street Party in Leende
Er blijven nog twee data open, Als je tijd kunt vrijmaken geef je dan op , het
bestuur helpt je graag bij het organiseren van de Ride-out .
ZIE BIJLAGE RIDE-OUT kalender

Voorstel tot het verlenen van decharge.
De vergadering verleent het bestuur decharge( kwijting) voor haar gevoerde
beleid in 2019

Verkiezing / benoeming nieuw bestuursleden;
Theo Kops en Rob Beekman hebben aangegeven het bestuur te willen verlaten.
Theo en Rob , bedankt voor het mede opstarten van de club en jullie inzet in de
afgelopen jaren.
Hans van Kimmenade en Wim Verdonschot hebben zich aangemeld voor een
functie in het bestuur, beide zijn door de aanwezige leden in de vergadering
gekozen
Goedkeuring overdracht penningmeesterschap.
Tinus v/d Wildenberg, neemt het penningmeesterschap over van Theo
De aanwezige leden gaan hiermee akkoord
Website
Hans van Kimmenade gaat de website beheren en is bezig met het bouwen van
een geheel nieuwe website, dit deed eerst Tinus van de Wildenberg.
Tinus, bedankt voor het jaren lange beheer van de website.
Aanpassing H.H. Regelement:
Het bestuur wil de club ook toegankelijk maken voor Indian en Buell rijders.
Daarom willen wij het artikel 8 v/h H.H. Reglement aanpassen en daaraan
toevoegen.
,,ook met Indian en Buell motoren ,,
Vooruitzichten 2020
John stelt dat de club met een huidig ledental, van nu al 64 betalende leden,
op weg is naar een stabiele financiële basis . De leden opkomst naar de
vergadering is redelijk te noemen, de avonden zijn weer ouderwets gezellig.
Gepland staan 2 activiteiten nl.
Zaterdag 29 februari bezoek aan Yesterdays in Nederweert,
vertrek om 13 uur bij US-Style in Leende
14 maart Bowlen á € 29,50 p/p , dat is gezellig samen eten en daarna 1,5 uur
bowlen, je kunt je nog opgeven via Email hdceindhoven@gmail.com
16 mei , de 100 ml van Opheusden, verdere uitleg door Ed van de Berg op de
volgende vergadering
Zie Ride-out kalender.
Rondvraag:
Hier wordt geen gebruik van gemaakt
Sluiting van de vergadering,
De vergadering wordt gesloten en iedereen wordt bedankt voor zijn of haar komst.
Namens het bestuur Harley Davidson Chapter Eindhoven
M vr gr
John Mollee.

