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Notulen Ledenvergadering 26 oktober 2018
Er waren 5 afmeldingen
20.30 uur

Opening van de vergadering:

Rectificatie

In de notulen van de vergadering 28-9-2018 staat dat de nieuwe zaak van USStyle in Letland zou zijn, dit moet LITHOUWEN zijn.

Polo’s

Je kunt nog steeds Polo’s bestellen via onze website, pas op!!maten vallen
klein uit. Geld overmaken op banknummer NL35ABNA0811967530 o.v.v.
polo en de maat.

Whats App

Er is een Whats app groep gemaakt, die je kunt gebruiken voor uitsluitend
gerelateerde onderwerpen zoals een oproep b.v. of andere clubleden mee willen
gaan rijden. Dus niet voor de buurvrouw die haar poes kwijt is of de buurman
die zijn hond zoekt.
Meld je aan bij: HDCE info. 06-44861430 o.v.v. Whats App groep HDCE .
Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de motor cursus in het voorjaar
van 2019, meldt je dan aan bij: activiteiten.hdce@gmail.com

Motor Cursus

Einde jaarfeest Op 23 november hebben wij ons Eindejaarfeest 2018, bij US-Style in Leende,
aanvang om 20.30 uur.
Wij hebben dan een buffet met warme en koude gerechten, voor leden is dit
geheel gratis incl. 4 consumpties.
Voor introducees zijn de kosten € 10. =, incl. 4 consumpties
GRAAG AANMELDEN VOOR 15 NOVEMBER i.v.m. bestellen van het
buffet. activiteiten.hdce@gmail.com
Pinksterweekend

Wij zijn hard bezig het pinksterweekend te organiseren en we informeren je
hierover zeer binnenkort.

Ride-outs

Jeroen heeft op 9 september een zeer mooie rit georganiseerd, Jeroen onze
dank hiervoor
Op 14 oktober organiseerde Wim de laatste Ride-out van het jaar en we hadden
ook op dit weekend erg mooi weer. Wim bedankt

Faaker See

Ook dit jaar zijn we weer met een groepje van 10 personen naar de Faaker See
in Oostenrijk geweest. Het was weer erg gezellig en we hebben daar goed
weer gehad. De 5 kamers zijn daar alweer gereserveerd voor 2019

Vergaderingen 2018/19

US-Style

Rondvraag

DE VERGADERING VAN DECEMBER WORDT GEHOUDEN OP
VRIJDAG 14 DEC.
EN OP 25 JANUARI 2019 IS DE JAARVERGADERING
Op vrijdag 2-zaterdag 3-zondag 4 november, is in Houten weer de Big Twin
beurs
US-Style is op vrijdag 2 NOV. GESLOTEN

Hier werd geen gebruik van gemaakt

De bijeenkomst wordt gesloten en iedereen wordt bedankt voor zijn of haar komst
m vr gr
Bestuur HD Chapter Eindhoven

