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Notulen Ledenvergadering 28-9-2018

20.30 uur

Opening van de vergadering:

US-style

Us_Style heeft in Letland een tweede zaak geopend nl. US-Style Letland

US-Style verzekeringen.
De Motor verzekeringen van US-Style heeft een zeer positieve verandering
ondergaan :
nl: bij het lidmaatschap van het Harley Davidson Chapter Eindhoven krijgt
men 5% extra korting op de premie, verder kan men voortaan ook een
6 ventiele polis afsluiten welke nog een extra korting oplevert.
Wil je het verschil zien met je huidige polis ,vraag dan een vrijblijvende offerte
aan bij Linda
Club Verzekering: Het HDC Eindhoven heeft een aansprakelijkheid verzekering afgesloten
per 1-10-2018.
Bestuur

Het club Email adres is gewijzigd in:
hdceindhoven@gmail.com

Jean Louis

Jean Louis van de Linden gaat op 24-25-26 mei 2019 naar een HD treffen op
het eiland Sylt.
De kosten zijn € 80.= p/p ,maar je krijgt gedurende de dagen: Pin, Live Muziek
,Buffet ect. Zie verder www.hd-fashion-sylt.de .
Wil je met Jean Louis mee ,geef je dit dan aan ons door
hdceindhoven@gmail.com

Polo’s

De Polo’s zijn klaar ,zie website , we zijn gestart met de verkoop á € 20.=
Op de komende vergaderingen hebben we de mogelijkheid om te laten passen ,
de maten vallen klein uit.
De leden die een Polo besteld hebben op de vergadering, graag € 20. = P/ST
overmaken op rekeningnummer NL35ABNA0811967530, onder vermelding
van POLO.

Veiligheid.

We zijn van plan om in 2019 weer een motor veiligheidscursus te laten geven,
met certificaat.
Ben je geïnteresseerd? geef dit dan aan ons door op hdceindhoven@gmail.com

Pinkster Weekend 2019
We willen een Pinksterweekend gaan organiseren (8-9-10-juni)
De te verwachten kosten zullen zijn rond €90.= per kamer (2 personen)
We willen graag weten wie er mee willen gaan, geef dit dan door, zodat we
kunnen gaan reserveren.
Activiteiten.hdce@gmail.com
Afsluiting Ride-outs
Op vrijdag 23 november houden wij onze feestavond op ons vertrouwde adres
in Leende.
Ride-out

Op zondag 14 oktober hebben we onze laatste Ride-Out onder leiding van
Wim Verdonschot.

Rondvraag
Wim Verdonschot: kunnen deelnemers zich vooraf opgeven voor een
Ride-out?
Dit is in het verleden geprobeerd maar dit werkte niet.
Jeroen Prent Kan er een leden groep Whats app gemaakt worden, om met
elkaar af tespreken om bv. te gaan rijden.
We zullen dit in het bestuur bespreken en komen hier in de volgende
vergadering op terug.
De bijeenkomst wordt gesloten en iedereen wordt bedankt voor zijn of haar komst.
m.vr.gr.
Bestuur HD Chapter Eindhoven

