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Notulen Ledenvergadering 24 november 2017

20.30 uur

Opening van de vergadering:
John opent de vergadering en heet iedereen welkom

Notulen

De notulen van de vorige vergadering van 27 oktober wordt goed gekeurd

Harley Friends Harley Friends en HD Chapter Eindhoven zullen in 2018 samen gaan in hun
activiteiten.
Dat betekend concreet, dat je via Harley Friends
een klantenkaart koopt á € 25.= en deze geeft 10% korting op al je aankopen
bij US-Style
Wat houdt het lidmaatschap van het Harley Davidson Chapter Eindhoven in:
Ben je lid van het HD Chapter Eindhoven ,dan heb je automatisch de
klantenkaart van Harley Friends en dit zonder verdere kosten.
Je kunt deelnemen in de collectieve verzekering bij Havelaar en van Stolk
of van de collectieve verzekering welke door Linda binnen afzienbare tijd
aangeboden zal gaan worden.
Verder zal het HD Chapter Eindhoven diverse activiteiten gaan organiseren
zoals b.v. 1 x per maand Ride-outs en een gecombineerde vergadering met een
hapje en een drankje na afloop van de vergadering en zie verder de agenda
Dit alles in goed overleg met US-Style
Collectieve verzekering
Er was nog onduidelijkheid over de samenwerking van het
HD Chapter Eindhoven met Havelaar en van Stolk .
Elke verzekerde die bij Havelaar verzekerd is en daar een collectieve korting
krijgt, kan zonder verlies van zijn korting lid worden bij het HDC Eindhoven ,
je verzekering blijft ook gewoon doorlopen. Zie bijlage Havelaar en van Stolk.
Garmin cursus

Op 28 oktober is er weer een Garmin cursus gegeven door Theo Kops, het
aantal deelnemers was niet erg groot waardoor Theo extra aandacht heeft
kunnen schenken aan specifieke vragen van de deelnemers
Theo weer erg bedankt .

Voorlopige vooruitzichten 2018
Op 12 en 13 mei 2018 ( lange Hemelvaart weekend )
Organiseert camping het Oude Dorp in Stavenisse( zij zijn lid van ons
Chapter) een Harley Davidson weekend
Op zaterdag Biker markt en muziek en BBQ en zondag een ride-out van 60/80
km . De kosten zijn onder voorbehoud
Overnachten in Chalet/stacaravan € 12,50 met meerdere personen in een Chalet
( zeer beperkt mogelijk) tentje gratis ontbijt € 10.=
en BBQ € 15 .=
Bij voldoende belangstelling zullen we dit gaan organiseren, laat dit z.s.m.
weten
Pinksteren weekend 19-20-21 mei 2018
Is er voldoende belangstelling om een clubweekend te organiseren,
Zou je mee willen, bij voldoende belangstelling zullen we het gaan
organiseren
Nieuwjaar receptie Op zaterdag 6 januari is er bij US-Style een nieuwjaar receptie van
14.00 uur tot 17.00 uur
Vergadering 15 december De volgende vergadering zal worden gehouden op 15 december 2017
Wij zullen dan het jaar afsluiten met een drankje en een hapje, partners zijn
van harte welkom
Rondvraag
Hier werd geen gebruik van gemaakt.

US-STYLE IS VAN 24 T/M 28 DECEMBER GESLOTEN

Sluiting van de vergadering,
De vergadering wordt gesloten en iedereen wordt bedankt voor zijn of haar
komst.

Namens het bestuur Harley Davidon Chapter Eindhoven
M vr gr
John Mollee

Van: "Robin vd Ende" <Robin@havelaar.com>
Datum: 3 mei 2017 13:26
Onderwerp: Collectief HD Chapter Eindhoven
Aan: "john.kitty.m@gmail.com" <john.kitty.m@gmail.com>
Cc: "Robin vd Ende" <Robin@havelaar.com>, "J.H.W. van Sierenberg de Boer"
<jhw.vsdb@planet.nl>, "Info Helviass" <info@helviass.nl>

Goedemiddag John,
Naar aanleiding van ons gesprek van gisteren bevestig ik hiermee dat wij voor de
leden van het HD Chapter Eindhoven een collectiviteit zullen gaan opzetten tegen
dezelfde voorwaarden als het geval is voor de leden van de DLHDC.
Ik zal alvast een collectiviteit aan laten maken in ons systeem en verneem graag
welke leden er lid worden/zijn geworden van het Chapter.
Wat ik mij nog afvroeg is in hoeverre je op de hoogte bent van onze nieuwe
voorwaarden en premies. Mocht je daar nog een toelichting op willen hebben, dan
verneem ik dat graag natuurlijk.
Met vriendelijke groet,
Robin van der Ende

