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Notulen Ledenvergadering 22 maart 2019

20.30 uur

Opening van de korte vergadering
Notulen vergadering 22 feb. 2019
De notulen van de vergadering wordt zonder aanpassingen aangenomen
Mededelingen van het Bestuur.
Dat het een hele korte vergadering wordt en Tinus het verslag moet maken!
Nieuw lid.
Een “mogelijk” nieuw lid woont de vergadering bij om te zien of wij wel een gezellig
clubje zijn… ;0)
Rondvraag.
Geen!!!
De Verkeersquiz met Theo Kops.
Na het uitdelen van de muntjes en het instellen van de beamer kon worden gestart!!!
De uitleg van Theo was hard nodig, het was voor de meesten al jaren geleden dat er iets
aan de verkeersregels was gedaan daarom was de opkomst heel goed.
Een goed initiatief dus, en vast ook nog leerzaam…
Iedereen een eigen blad en om de beurt een vraag beantwoorden voor heel de HD
gemeenschap.
Een heel aantal vragen waren (natuurlijk) voor discussie vatbaar en een deel ook om
weer wat van te leren..
Na de vragen ronde moesten de formulieren nagekeken worden ‘t leek wel ‘n kippenhok
maar er moest ook een winnaar zijn!!!
De meesten hadden 8, 9 of 10 fouten.
Minder dan 6 fout en de winnaar werd Wim Verdonschot

Proficiat Wim…

Dit goede initiatief is voor herhaling vatbaar zo blijkt bij de rondvraag en Theo heeft
belooft over een paar maanden dit nog eens te doen… Altijd leerzaam.

Ride-Out Kalender:
Er worden nog kandidaten gezocht voor : 10/6
14/7 11/8
om een rit te organiseren , zie Ride-out kalender als bijlage.

8/9

13/10 ,

Ook zijn we nog een kandidaat aan het zoeken voor de activiteiten commissie, wie heeft
er wat tijd ?? Aanmelden via hdceindhoven@gmail.com .
Volgende vergadering is op 19 april 2019.
Een speciaal dankjewel aan Theo, hij heeft gezorgd voor de beamer en de verkeerskwis
Namens het bestuur H.D.Chapter Eindhoven
m.vr.gr
Tinus van den Wildenberg

