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Notulen
Evaluatie Hazerswoude - Dublin
Datum: 6- okt. 2016

Tijd: 20:00

Locatie: Kamerik

Aanwezig:
Pieter Heemskerk, Rob van Vliet, Roel Hoogenboom en Loek Verkleij
Volgende vergadering:
Agenda
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken
4. AvL (Pieter)
5. Fietskleding 2017
6. Aantal deelnemers
7. Website/email
8. Catering
9. Volgauto’s
10. Overnachtingen
11. Finish

Mededelingen
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting
1 Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2 Notulen vergadering d.d. vul hier de datum van de vorige vergadering in
nvt

3 Ingekomen stukken
nvt
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4 AVL/Ronald Moerings Foundation
AvL/Ronald Moerings Foundation (RMF)
Paul vd Salm vraagt zich af of er nog mensen/ondernemers tussen de deelnemers zitten die lid willen
worden van de RMF. Paul stelt een stukje op voor als bijlage bij de mailing waarin we mensen
uitnodigen om 24 nov mee te gaan naar het AvL Ziekenhuis.
Na het bezoek aan het AvL ziekenhuis sluiten we af bij v/d Salm aan de Kooiweg.
5 Fietskleding 2017
Fietskleding 2017. Wellicht een idee om rond te mailen wie de kleding niet gebruikt en of ze deze
weer terug willen geven aan de stichting. Hiermee kunnen we nieuwe deelnemers voorzien van
kleding.
6 Aantal deelnemers
Aantal deelnemers: houden we op max 50. Rob opperde nog om het aantal af te laten hangen van
het profiel van de rit, maar besloten is om het in alle gevallen op max 50 te houden
7 Website/email/dropbox
Website/email: een mooie website zou fantastisch zijn. Er kwamen meteen al veel ideeën wat we er
allemaal op kunnen communiceren. In de mailing vragen of er vrijwilligers zijn die ons hiermee verder
kunnen en willen helpen! Hetzelfde geld voor het beheer van een Dropbox o.i.d.!! Meenemen in de
mailing!!

8 Catering
Catering: Was weer voortreffelijk. Zaten met het fruit wat aan de hoge kant. Repen waren er te kort.
Goed aangevuld door de mannen. Broodjes zijn zo uit de oven meegegaan en bleven de gehele toch
prima!

9 Volgauto’s
Prima. Wenselijk is om de volgauto met dubbele cabine te hebben. Rob opperde nog om 1 extra auto
van achter te hebben. Zeker als de bezemauto vaak moet stoppen voor reparaties. Dit punt nemen
we zeker mee voor 2017
10 Overnachtingen
Waren goed. Hotel Dublin lag verder van het centrum dan gedacht. Verder geen op of aanmerkingen.
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11 Finish
Was rommelig. Iedereen was koud en de vrachtauto was te laat. Er was geen controle meer. Iedereen
zette zijn fiets aan de kant en ging zijn eigen weg. Tijdens eten was iedereen er weer en ging het dak
er af! Verbeterpunt voor als we nog eens in een centrum eindigen is om een fotomoment te hebben
en dan met zn allen naar een hotel waar de fietsen ingeladen kunnen worden en iedereen even de
tijd heeft om te douchen uit te rusten. Met de verkenning moeten we hier op letten

Wat verder ter tafel komt
Loek: We moeten zuinig zijn op sponsoren. Of ze nu 50 euro of 5000 euro doneren. Wellicht een idee
om ze met kerst iets te sturen. Er kwamen ideeën om een kaart/collage te maken van enkele foto’s
uit de dropbox. Misschien JoDeCo benaderen voor het Art Work?
Loek: is het een idee om een auto met koelmogelijkheden te huren? Besloten is dat dit niet nodig is.
Koelboxen werkten prima!
Rob: Extra volgwagen ( Zie hierboven)
Rob: Materiaal. Er de volgende keer beter op hameren dat het materiaal van de deelnemers in orde
moet zijn. We moeten ook beter inschatten hoeveel materiaal we mee moeten nemen.
Rob: inleggeld organisatie. Rob stelde voor om bestuursleden hetzelfde bedrag als de begeleiding te
laten betalen. Hier is nog niet direct een besluit over genomen.
Roel: Onze registeraccountant. Mooi financieel overzicht opgeleverd. Waarvoor dank. Roel heeft
deze toegelicht om uiteindelijk bij het eindbedrag uit te komen. Ruim 15.000 euro over op de
rekening! Rob ging meteen bier halen.
Afgesproken om 12.500 te doneren aan AVL en 2500 op de rekening te laten staan.
Roel: Voorstel om geld terug te storten aan Harald van Meurs en Bart Meerwijk. Besloten om 300
euro terug te storten.
Pieter: Met de vrouwen een gezellige avond eten! Rob heeft helemaal geen moeite om naar Leiden
te komen. Datum; eind oktober/begin november. Pieter zoekt geschikte locatie.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering
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