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Notulen ledenvergadering 23 maart 2018
Afwezig met opgaaf van reden John Mollee en Sjef Schutter.
De besproken punten:
.1 Nieuw HDCE logo:
Hennie Meijer heeft een paar voorbeelden van logo’s gemaakt en deze zagen er geweldig uit!
We gaan hier zeker mee verder en laten jullie weten welke het bestuur uiteindelijk gaat kiezen
en gebruiken. Hennie heel hartelijk dank voor de moeite die je hebt genomen.
.2 Munten betaling.
Er zijn geen opmerkingen gekomen vanuit de leden om bij US Style te gaan betalen met
munten, we zullen dit als bestuur verder uitwerken.
.3 Ride outs in combinatie met chapter Antwerpen of Geel.
Leden van het bestuur zijn inmiddels twee keer in Antwerpen geweest en hebben dit
voorgelegd aan het bestuur ter plekke. Vanuit Antwerpen hebben we na deze twee bezoeken
niets meer mogen vernemen maar het Maasland Chapter in Geel was zeer positief. We komen
hier zeker op terug.
.4 US Style KIKA run 1 juli.
John Marshall heeft op 1 juli een sponsor-rit georganiseerd in combinatie met Bona Vida, een
motorclub uit de Kempen. Deze zal in het teken staan van Kika en de rit is ongeveer 60
kilometer lang. Verzamelen en vertrek om 12.00uur is vanaf restaurant De Taamvenhoeve op
de Maastrichterweg 156 in Valkenswaard. Aankomst is bij US Style waar een bbq met
broodje en drankje klaarstaat voor 5 Euro. De complete opbrengst gaat volledig naar Kika.
Graag een paar handjes om mee te helpen!!! Meld je aan bij John Marshall aub.
.5 Jeroen P.
Jeroen zoekt leden die met hem op vakantie willen richting het zuiden (Sardinie of ergens
waar het sowieso warm is) hierbij zijn emailadres: jepe911@gmail.com
.6 Openingsrit 8 april.
De eerste gezamelijke rit van 2018 staat zondag 8 april gepland, Wim Verdonschot zal deze
organiseren en het vertrek is bij US Style om 10.30uur.

Volgende vergadering vrijdag 20 april. (ivm Koningsdag 27 april)

