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Notulen Ledenvergadering 24 augustus 2018

20.30 uur

Opening van de vergadering:
Er zijn 7 afmeldingen.
Notulen vorige vergadering
De notulen van 27 juli wordt zonder wijzigingen aangenomen

12 augustus
18 augustus

Gereden Ride-outs
Rit van 160 km, werd gereden met 9 motoren, zeer mooi weer met een goede
op komst gezien de vakantietijd
De rit met de kinderen van Club Sam, genaamd Brusjes (broertjes en zusjes
van kinderen met een diagnose) Rit van 46 km van Uden naar Leende visa
versa. Gereden met 17 motoren, met een drankje en hapje voor de kinderen bij
US-Style waarvoor dank.

Nog te rijden Ride-Outs
20 september Lichtjes route vertrek zoals gewoonlijk bij US-Style om 20 uur
30 september Gentleman Ride vertrek bij US-Style, nadere info volgt z.s.m.
Openstaande data op de Ride-out kalender
Voor 9 september en voor 14 oktober
Jeroen Prent neemt de rit van 9 september voor zijn rekening en Wim
Verdonschot die van 14 oktober.
Hiermee zijn de voorrijders bekend
Activiteiten com.
Graag ideeën voor het winterprogramma dlchaptermail@gmail.com
Eindejaarsfeest
Het eindejaarsfeest is op 23 november en wordt gehouden bij US-Style
aanvang om 20.30 uur.
Polo’s

De verkoopprijs van de Polo’s is € 20. =
Vanaf heden te bezichtigen op de website

Facebook

Harley Davidson Chapter Eindhoven heeft vanaf heden een eigen Facebook
pagina met dezelfde naam. We verwelkomen je graag.

Pinksterweekend

Het Pinksterweekend is op 8-9-10- juni 2019. Wij willen dan een
weekend organiseren voor de club leden

Rondvraag:
John Marshall heeft namens Dennis een mededeling: Dennis wil eenieder
bedanken voor zijn leuke afscheid en is voornemens een keer bij de
vergadering aan te sluiten.

De bijeenkomst wordt gesloten en iedereen wordt bedankt voor zijn of haar komst
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