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Notulen Algemene Ledenvergadering 26 januari 2018

20.30 uur

Opening van de vergadering:
Na het uitbrengen van een Toast op het nieuwe jaar opent John Mollee de
vergadering
Jaar overzicht:
John doorloopt de gebeurtenissen van 2017 en geeft aan dat de Club op 22
december 2017 officieel bij de notaris is opgericht en voortaan een
rechtspersoon is . John meldt dat er een aantal leden zich hebben afgemeld o.a
met(griep)
Jaar overzicht Penningmeester:
Theo , deelt mede dat de grootste kostenpost in 2017 de notariskosten zijn
geweest, verder de kosten voor de vergadering drukten ook zwaar op de balans.
Toch hebben we het jaar met een positief saldo kunnen afsluiten.
Kascontrole commissie:
De kascontrole commissie bestaande uit :
Paula de Roos 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:
Paula en Mario zijn bereid om ook het komend jaar deel uit te maken van deze
commissie en Jan Kop meldt zich ook aan als lid voor de komende twee jaar.
Vast stellen van de contributie voor 2018.
De contributie zal ongewijzigd blijven ,nl:
Lidmaatschap € 35.= p/jaar en € 10.= inschrijfgeld (eenmalig)
Geassocieerd lidmaatschap € 20.= p/jaar en € 10.= inschrijfgeld (eenmalig)
Goedkeuring Huishoudelijk Regelement 2018.
Het Huishoudelijk Regelement wordt zonder wijzigingen aangenomen
.

Samenstellen van een activiteiten commissie.
Roel Hensen meldt zich aan en neemt plaats in de activiteiten commissie
Het bestuur zou het wenselijk vinden als nog een lid de commissie zou komen
versterken.
Ride-out kalender.
De Ride-out kalender wordt doorgenomen en verder ingevuld , er blijven nog
enige 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
Wie weet er een geschikt hotel voor het Pinkster weekend, graag met spoed
door geven op DLchaptermail@gmail.com
Voorstel tot het verlenen van decharge.
De vergadering verleend het bestuur decharge( kwijting) voor haar gevoerde
beleid in 2017
Verkiezing / benoeming nieuw bestuursleden;
De heren Tinus van de Wildenberg en Sjef Schutter, stellen zich kandidaat voor
een functie in het bestuur, hun kandidatuur wordt door de vergadering goed
gekeurd.
Heren welkom in het bestuur.
Vooruitzichten 2018.
John stelt dat de club met een huidig ledental, van nu al 50 betalende leden
( per week melden zich nieuwe leden aan) , op weg is naar een stabiele
financiële basis . De leden opkomst naar de vergadering is met ongeveer 20
leden goed te noemen en de avonden zijn weer ouderwets gezellig ,ook
vanavond zijn we ook weer met 30 personen. . En met een Ride-out kalender
die vrijwel geheel is ingevuld , zijn de vooruitzichten prima.
Uitleg drank en consumpties tijdens de vergaderingen.
Bij US-Style heeft men intern zeer mooi verbouwd , er is een schitterend
cafetaria gedeelte gekomen waar men van alles kan bestellen, zowel drank als
snacks.
Tijdens de vergaderingen van het HD Chapter Eindhoven wordt alle drank
aangeboden door de club( na 21 uur,dan is de winkel gesloten), alle andere
versnaperingen zijn voor eigen rekening.
Rondvraag:
Wim Verdonschot: Gaat de club nog contact opnemen met andere Harley
Clubs.
Wim, het bestuur zal in de loop van het jaar informeren bij andere HD clubs
Jan Kops: Stuur voortaan de Ride-out kalender mee met de uitnodiging voor de
AL. Ledenvergadering, zodat men vooraf na de data kan kijken.
Jan, dit zullen we in de toekomst zeker doen

Ramona Geppert: Ramona heeft problemen met de website, kan o.a. de foto’s
niet openen.
Ramona , Tinus gaat hier naar kijken. http://hd-chapter-eindhoven.nl
Sluiting van de vergadering,
De vergadering wordt gesloten en iedereen wordt bedankt voor zijn of haar
komst.
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