Nieuwsbrief Z-Files

Jaarvergadering BMW Z3 Club Nederland

• Nieuw Lid? / Iets bijzonders met uw Z3/
Z4? Laat het de Z-Files
weten

Bestuur: Leo van Elk
(rittencoördinator), Jos Jurrius
(penningmeester) en Anton van
Kruistum (voorzitter)
Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering
wordt zonder verdere opmerkingen
goedgekeurd.
Jaarrekening 2010
De jaarrekening 2010 wordt zonder
verdere opmerkingen goedgekeurd.
Verslag kascommissie en décharge penningmeester
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De algemene ledenvergadering neemt
kennis van de goedkeurende verklaring
van de kascommissie, bestaande uit
Kees Markesteijn en Bart Doornbos, en
verleent de penningmeester bij acclamatie décharge.
Vaststellen nieuwe kascommissie
Voor de jaarrekening 2011 besluit de
algemene ledenvergadering André Koster en Bart Doornbos te benoemen bij
acclamatie.
Begroting 2011 en vaststellen contributie
2011
De begroting 2011 wordt vastgesteld
en goedgekeurd. Tevens wordt afge-
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sproken dat voor de begroting van 2012
voor een deelnemer aan een rit in het
buitenland door de vereniging evenveel
wordt bijdragen als voor een deelnemer
aan een rit in Nederland.
Daarnaast wordt afgesproken dat leden
die zich opgeven en niet tijdig afmelden
voor een rit een vergoeding van 10 euro
moeten gaan betalen voor reeds gemaakte kosten. Bovendien is besloten alle buitenlandritten slechts te openen met een
mail aan alle leden. Zodat iedereen tegelijkertijd op de hoogte is.
Na enige discussie over de noodzaak
wordt de contributie vastgesteld op 60
euro per jaar.
Introductie clubpas en smoelenboek
André Koster heeft passen geregeld voor
onze club door middel van sponsoring
van BMW Amsterdam. Met deze pas kan
10% korting worden gekregen bij de
BMW-dealer in Amsterdam en Den
Haag. Michel van Kleeft van BMW Amsterdam licht één en ander toe tijdens de
vergadering. Pasjes voor partners worden er niet standaard gemaakt, omdat
niet alle leden en hun partners gebruik
maken van de ritten en ook niet alle namen van partners bekend zijn. Partnerpasjes kunnen worden besteld door 5
euro over te maken naar de penningmeester onder vermelding van de naam
die op het pasje moet komen te staan.
Verder meldt een lid dat de naam van
onze site niet juist op het pasje staat.
Het smoelenboek op de site is intussen
ook klaar. Ieder lid krijgt een eigen inlogcode en kan dan zelf zijn of haar gegevens invoeren.
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Vervolg Jaarvergadering
Wijziging naam van de club
Na een korte discussie, waarbij sommigen de voorkeur aangeven voor een
club met alleen Z3-leden, wordt na
stemming besloten de naam van de club
ongewijzigd te laten. Vanuit het bestuur
wordt nog opgemerkt dat het royeren
van bijna de helft van het ledenbestand
met een Z4 niet aan de orde kan zijn,
omdat destijds is besloten dat ook eigenaren van een Z4 lid kunnen worden/
blijven van onze club.

Rondvraag
Gevraagd wordt of de organisatoren van
een rit geïnstrueerd worden over de
lengte van een rit. Na enige discussie
over of`dat in tijd moet of in kilometers,
wordt besloten dat de organisator van
een rit voortaan wordt gewezen op een
nog nader te bepalen rijtijdsduur van een
rit.
Extra agendapunt
Het aanbod van de KNAC. Onze club
kan via de KNAC korting krijgen op 2
soorten autoverzekeringen. Besloten
wordt dat de mail met de informatie
daarover verzonden kan worden aan alle
leden met een vrijblijvend aanbod.

Lidmaatschap FNBC
Besloten wordt voorlopig lid te blijven
van de FNBC. Als de FNBC eisen gaat
stellen aan onze site en dergelijke dan
komt dit punt op de agenda van de algemene ledenvergadering.

Wist je dat
Het smoelenboek op onze
site gebruikt kan worden
EN
De clubpassen een
korting geven van 10%
op onderdelen bij BMW
Amsterdam en Den Haag
EN
Dat de Knac onze club
een goedkope
verzekering aanbiedt

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder
dankzegging van de aanwezigen en hun
inbreng.

Verkiezing bestuur
Bij acclamatie worden herkozen Leo
van Elk tot rittencoördinator en Jos
Jurrius tot penningmeester. Zij zijn
daarmee benoemd voor een nieuwe
periode van 3 jaar.
Introductie nieuwe leden
Aangezien het voorstellen van nieuwe
leden tijdens de vorige jaarvergadering
een succes was, wordt dit een vast
agendapunt voor de jaarvergadering.

Waar wonen onze leden met dank aan Jan Boerman
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BMW Promotiedag op 19 Juni

EVENEMENTEN
2011

Plassen route

17 April

Luxemburg

13tm15
Mei

In het hol van de
Leeuw

22 Mei

Rondje Zeeland

5 Juni

The Gallery Brummen
tour

3 Juli

Teutoburgerwald

Zondag 19 juni organiseert de BMW
Club Nederland voor de 5e keer de
BMW Promotiedag in Sint Anthonis . Vanaf 11.00 uur is iedereen weer
van harte welkom en kan menig autoen motor liefhebbers zijn hart ophalen
aan het vele moois dat BMW te bieden
heeft. Sinds 2003 wordt deze dag om
de twee jaar georganiseerd en door het
succes van voorgaande edities begint
deze dag steeds meer bekendheid te
krijgen. Diverse clubs uit binnen en buitenland zullen dan ook met hun veelal
bijzondere voertuigen aanwezig
zijn. Van klassieke auto’s en motoren
uit de rijke BMW historie, de sportieve
modellen tot aan de nieuwste modellen. In het dealer paviljoen zullen diverse nieuwe modellen op auto en motor
gebied tentoongesteld worden. Voor
wie interesse heeft is er de mogelijkheid om mee te rijden met een van de
nieuwe modellen. Naast de BMW dealer organisatie zullen er ook een aantal
namen op BMW tuning gebied aanwezig
zijn waaronder AC Schnitzer en Wiesmann en daarnaast ook nog de legendarische BMW M1 en BMW Williams
FW21 racewagen. Bijzonder is ook dat
er deze keer opnamen gemaakt zullen
worden door CarChannel.

De BMW Promotiedag is een dag voor
het hele gezin. De kinderen kunnen zich
vermaken in de kinderhoek met o.a. een
ballen bak en spring kussen. Voor de wat
ouderen is er de mogelijkheid om te
karten. Er is entertainment op het
Vredestein podium of anders gewoon
even rustig bijkomen op het terras.
Altijd al eens op een BMW motorfiets
willen rijden? Dit is uw kans want voor
de motorrijders onder ons is het mogelijk om een proefrit te maken op een van
de BMW motoren die door Motor Venray ter beschikking worden gesteld. Geïnteresseerd? Zorg dat je er tijdig bij
bent want vol is vol. Zorg wel voor een
helm en geldig rijbewijs.
Naast de drift demonstratie keert ook
onze motorrijder uit 2003 en 2005 terug
en beiden zullen wederom voor een
spectaculaire show zorgen. Voor meer
informatie, mail naar
info@bmwpromotiedag.nl of kijk eens
op onze website
www.bmwpromotiedag.nl . Wij zien u
graag op 19 juni a.s.
Groet,
ps meld je als club wel optijd aan.
Gerhard de Vries
Autocommissie BMW club Nederland
autocommissie@bmwclubnederland.nl
+31629522652
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