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Notulen Ledenvergadering 20 april 2018

20.30 uur

Opening van de vergadering:
De vergadering wordt geopend en iedereen wordt welkom geheten en bedankt
voor hun aanwezigheid

Ride-out

Op 8 april hebben wij onze eerste Ride-out van het jaar gereden, deze stond
onder leiding van Wim Verdonschot. Uit de reacties die zijn binnen gekomen
via mail, was het een zeer geslaagde rit . Wim Bedankt

Koningsdag

Op vrijdag 27 april wordt in Valkenswaard de eerste American Bike Day
georganiseerd, dit i.p.v. de Harley Dag .
We zullen daar met een korte rit naar toe rijden( 80 km) , vertrek bij US-Style
om 10.30 uur

Blaospijp

Zie info de Blaospijp, voor leden die hier aan deel willen nemen verzamelen
om 9.45 bij US-Style en vertrek om 10.00 uur naar de Blaospijp

BBQ-rit zondag 6 mei
Zoals jullie wel weten organiseert M.T.C. d’n Blaospijp zondag 6 mei traditiegetrouw weer
haar BBQ-rit. Deze prachtige rit vertrekt zoals elk jaar bij café Roothans. Je kunt starten tussen
09.30 en 10.30 uur. De rit van ongeveer 200 kilometer loopt dit jaar grotendeels door MiddenLimburg. En de ‘traditionele broodjesstop’ vind je dit jaar in de omgeving van Reuver.
We zien jullie inschrijving natuurlijk weer graag tegemoet!
Als lid van de club wil je deze rit en de barbecue na afloop natuurlijk niet missen.
De kosten van de toerrit inclusief koffie bij ontvangst en het lunchpakketje op de broodjesstop,
bedragen ook dit jaar weer 6 euro per persoon. De route op GPS (GPX-bestand) krijgt je vooraf
toegestuurd. De bonnen voor de lunchstop krijg je, in het geval van online inschrijving en betaling,
op de dag zelf. Net als de bonnen voor de barbecue. Hiervoor betaalt je, ook vooraf, 12 euro per
persoon.
Deelname is uitsluitend mogelijk via voorinschrijving tot en met zondag 29 april. Kies voor het
gemak van online inschrijven en ga direct naar www.blaospijp.nl. Of schrijf je in bij café Roothans
of 4Bikers&Bikes in Leende.
Met wie ga jij samen motorrijden?
Heb jij relaties, vrienden of kennissen die ook graag motorrijden? Maak er dan samen met hun
een gezellig dag van en nodig ze uit.

Groeten en hopelijk tot zondag 6 mei,

HD dag Stavenisse

Op ZATERDAG 12 MEI, hebben we een Ride-out naar de HD dag in
Stavenisse op Camping het Oude Dorp.
Deze rit staat onder leiding van Wim Verdonschot de vertrektijd en
vertrek plaats zal z.s.m. bekend worden gemaakt .

Kika en Street Party Op 1 juli is er een Ride-out ten bate van Kika . Het vertrek is bij Rest de
Taamvenhoeve in Valkenswaard op de Maastrichterweg 156 , zie voor
verdere info de bijlage.
De Kika rit eindigt op de Street Party van US-Style in Leende die ook
op deze dag gehouden zal worden.
Ride-out kalender

De Ride-out van September heeft nog geen organisator , wie wil dit
gaan doen ??

Website

de website kun je vinden op http://www.hd-chapter-eindhoven.nl
Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt gesloten en iedereen wordt bedankt voor zijn of haar komst
m.vr.gr.
Bestuur HD Chapter Eindhoven
Nagekomen bericht:
Dit verzoek is afkomstig van Ronald ten Bloemendal vader van Iris
Hoi allemaal,
Op woensdag 30 mei heeft onze dochter Iris haar gala van middelbare school Weredi in
Valkenswaard en we willen haar met een stoet motoren gaan brengen.
Wie van jullie heeft tijd en zin om met ons mee te rijden?
We verzamelen om 18.45u bij zwembad de Wedert in Valkenswaard, waarna de stoet vertrekt
richting de feestlocatie op de Markt. School verwacht rond 21u daar iedereen te hebben
ontvangen.
We zouden het geweldig vinden als we met veel motoren zijn !
Alvast bedankt, ook namens Iris!

