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Notulen Bijeenkomst 25 mei 2018
Afwezig: Rob Beekman ziek
Sjef Schutter jarig
Theo Kops vakantie

20.30 uur

Opening van de vergadering:

Ride-outs

27 april Ride in naar de American Bike Day in Valkenswaard , een rit van
ongeveer 80 km door de Kempen met een stop in Son en Breugel
12 mei Een rit onder leiding van Wim Verdonschot naar de HD dag in
Stavenisse deze was ongeveer 350 km . Het was een mooie rit met veel binnen
door weggetjes en het was erg gezellig in Stavenisse. Wim bedankt voor de
organisatie.
19-20-21 mei , een kleine groep heeft het Pinkster weekend doorgebracht in
Schonberg bij Sant Vith, wat erg geslaagd was en volgend jaar weer herhaald
zal worden op een andere locatie
10 juni een Ride-out met Tinus van den Wildenberg vertrek als gebruikelijk om
10.30 uur bij US-Style

Ride-outs

Begeleiding naar eindexamen
Er is een verzoek binnen gekomen van Iris ten Bloemendal om haar te
begeleiden naar haar afscheidsparty.
OP WOENSDAG 30 MEI , VERZAMELEN OM 18.30 UUR BIJ HET
ZWEMBAD IN VALKENSWAARD.
Op 1 juli is er een Sponsor Ride-in van de KIKA rit georganiseerd door USStyle en Bona Vida , deze vindt plaats gelijk met de Street Party van US-Style.
Voor de organisatie hebben we natuurlijk jullie hulp nodig
(12 personen), zie bijlage
Extra activiteiten
Op 9 juni organiseert US-Style een gezellig eetentje ,,Het Stoof potje,,
zie bijlagen aanvang vanaf 16.00 uur
3 juni is er weer de jaarlijkse Street Party in Maarheeze
Activiteiten Commissie:
De activiteiten commissie is voor de eerste keer bijeen geweest( Claudia en
Sjef Schutter en Roel Hensen) en hebben besproken wat we in de toekomst

willen gaan organiseren, zowel zomer als winter activiteiten . Zij hebben een
eigen Email adres www.activiteiten.hdce@gmail.com .
Heb je suggesties graag melden bij de een van de commissieleden.
Ook worden er twee nieuwe logo’s getoond , de voor keur van de aanwezige
leden gaat uit naar de arend met HD
A.V.G.

Algemene Verordening Gegevensbescherming:
Wij als club voldoen aan de nieuwe eisen die zijn ingegaan op 25 mei 2018,
wij hoeven verder geen aanpassingen te doen . Echter mocht er toch een lid zijn
die geen mail meer wenst te ontvangen , dan kan hij dat kenbaar maken bij het
bestuur, echter wij gaan geen informatie versturen per post.
Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt
De bijeenkomst wordt gesloten en iedereen wordt bedankt voor zijn of haar komst.
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Bestuur HD Chapter Eindhoven

