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Notulen ledenvergadering 23 februari 2018
Afwezig met opgaaf van reden John Mollee en Theo Kops
De besproken punten:

.1 Logo:
Omdat er in het huidig logo te veel kleuren, afbeeldingen zitten en de drukker aangeeft dat het
huidige logo niet te gebruiken is om op t-shirts of polo’s, of op glazen te laten drukken
moeten we het logo aanpassen. Sjef heeft een voorbeeld laten zien van een eenvoudiger logo
met maximaal drie kleuren wat wel te gebruiken is.
Als bestuur willen we jullie uitdagen om een logo te ontwerpen, dit mag in iedere vorm en
hoeft nog niet tot in detail uitgewerkt te zijn. Mocht jouw ontwerp worden uitgekozen zal er
een leuke prijs tegenover staan! (bestuursleden mogen wel inzenden maar dingen niet mee
naar de prijs)

.2 Munten betaling.
Nu onze jonge club (nog) niet de mogelijkheid heeft om alle kosten op zich te nemen, hebben
we het idee opgevat om bij US Style met muntjes te gaan betalen. Enerzijds houden we
hiermee de kosten in bedwang, anderzijds voorkomen we hiermee dat niet-leden ook
profiteren van jullie clubcontributie. Het idee is om ieder lid een 20 of 30-tal muntjes te geven
en als ze op zijn kunnen ze bijgekocht worden bij het bestuur voor een nader te bepalen
bedrag. We doen dit absoluut niet om de pot te spekken maar alleen om de kosten te dekken
voor onze HDCE-leden.
.3 Foto’s clubavonden.
Graag zouden we meer foto’s willen ontvangen van clubavonden of evenementen die we
(gaan) organiseren. Deze worden dan na goedkeuring van het bestuur op de site gezet en
eventueel op een toekomstig Facebook account.

.4 Ride outs in combinatie met chapter Antwerpen of Geel.
Leden van het bestuur zijn inmiddels in Antwerpen geweest en hebben dit voorgelegd aan het
bestuur ter plekke, wanneer we bericht krijgen laten we jullie natuurlijk iets weten.

.5 Linda heeft na de vergadering uitleg gegeven over Klein Staarman verzekering, zie
bijlage
Waarom verzekeringen:
Jaar geleden; H&S die voorwaarden veranderden
US style ging op zoek naar alternatief en belande bij Perree & Partners.
4 maanden geprobeerd, toen kwamen er ontevreden klanten naar US Style over Perree &
partners. In afwachting op verbetering en na meerdere gesprekken besloot US style te
stoppen met nieuwe klanten doorverwijzen en ging in gesprek met Kleine Staarman Advies.
Voor de oplettenden is dit een bekende naam. Eigenaar is Bram, de broer van mij
(Linda).Bram runt al jaren een gerenomeerd bedrijf in Made. Verzekeringen en financien, en
met de hulp van mijn grote broer ging ik op zoek naar nieuwe oplossingen. Na uitgebreid
onderzoek werdende eerste verzekeringen ondergebracht bij met Kleine Staarman Advies.
Door de grote aanvraag van verzekeringen werd er besloten dat ik de verplichte papieren ging
halen, en dat is op valentijsnsdag positief afgerond.
Concreet binnen US style:
Lifestyle store wordt beëindigt, in de ruimte op Kerkstraat 16 komt een verzekerings kantoor.
Afgescheiden van US style, komt een prachtig kantoor van Kleine Staarman Advies voor alle
verzekeringen. Op het kantoor in Made zitten oa Elke die gespecialiseerd is in schade
verzekeringen en Bram zelf die zich vooral bezig houdt met hypotheken en volledige
financiële adviezen.
Binnen US style worden de schades voor Kleine Staarman Advies opgevolgd zoals jullie dat
van ons gewend zijn, ook de taxaties worden hier geregeld.
Taxatie wordt niet meer geregeld bij Havelaar & Stolk en ook niet bij Perree & partners. Ook
moeten deze voortaan zelf betaald worden. Bij Kleine Staarman Advies weten we hoe
belangrijk een taxatie is voor een Harley Davidson verzekering, en zal deze door ons betaald
worden bij een motorverzkering (3 jaar vol casco) en wanneer je meerdere verzekeringen bij
Kleine Staarman Advies laat lopen. Wij zorgen voor een concurerende premie.
Iedereen gewend aan onze nieuwe bar?
In het seizoen zal het mogelijk zijn om op zaterdag bij ons te lunchen, met grotere groepen op
afspraak. Dus wanneer juliie een leuke ride-out plannen denk dan ook eens aan ons als
lunchadres!

Volgende vergadering vrijdag 23 maart.
Vriendelijke groet het bestuur van het HDCE…

