Jaarverslag Ameland Invites
Boot van Jan, Amsterdam, 6 november 2015
Aanwezig:
Jan Schalkx (voorzitter) Erik van de Laak (penningmeester), Eric Cornelissen
(secretaris) en Peter Bus (bestuurslid).
Opening:
De voorzitter opent de vergadering (met een toevallig aanwezige houten kurketrekker
bij gebrek aan een voorzittershamer).
Vaststelling agenda door de secretaris:
1. Verslag afgelopen jaar
2. Financieel verslag
3. Voorstel commissie ‘vestzak-broekzak’ (kascontrolecommissie)
4. Vooruitzicht komend jaar
5. Promotie
6. Presidentsplan
7. W.v.t.t.k.
Verslag afgelopen jaar:
 De feestelijke oprichtingsvergadering:
Kort na de officiële oprichting hebben ongeveer alle Invites, met uitzondering van
het voltallige bestuur, Norbert Verhofstad en Arnold Colijn een woelige maar zeer
feestelijke oprichtingsvergadering in Café Heuvel gemist. Zelfs het barpersoneel
genoot van de door Peter en Norbert ingebrachte Amelandse Nobeltjes…


Ameland Beach Festival:
High Chaperal was een bijenkorf en was de thuisbasis voor de Ameland Invites,
de Golden Girls en… de Titanen uit Naarden. Op het strand liep alles door elkaar.
Er was maar een dunne scheidslijn tussen de Invites en het team van Oud
Eemland.



Trip naar Barcelona:
Helaas was de animo niet groot voor deze trip. De WK rugby wierp zijn schaduw
waarschijnlijk vooruit en trok wellicht een te grote wissel op de rugbybereidheid
(niet in de laatste plaats van het thuisfront).

Financieel verslag:
Komt nog. Vooraf kan worden gemeld dat er nog 374,13 Euro in kas is en er circa 10
shirts in voorraad zijn. Erik heeft een KNAB rekening geopend. Wil je geld kwijt? Maak
dit dan over naar NL41KNAB0254866182 t.n.v. E.L.C. van de Laak.
Commissie ‘Vestzak-Broekzak’:
De voorzitter gaat Norbert Verhofstad en Joeri Peperkamp benaderen voor een in te
stellen kascontrolecommissie.

Vooruitzicht komend jaar:
Het komende jaar staan de volgende evenementen gepland:
28 november :
Wedstrijd London Business School bij Rugbyclub ’t Gooi in Naarden
21 mei
:
Internationale Tens Toernooi wederom in Naarden
10,11
en 12 juni
:
Ameland Beach Rugby Toernooi met de viering van ons 2e Lustrum
op vrijdagavond om 19.00 uur (hier gaan jullie nog veel meer over
horen!).
Promotie:
Om buiten de mailtjes van Jan en de FB Groep meer kerels te attenderen op het bestaan
van de Ameland Invites is het plan opgevat om ook een FB pagina op te zetten met als
doel ook af en toe de buitenwacht te berichten over de activiteiten van de Invites.
Presidents-plan:
Peter Bus heeft een idee om meer fondsen voor de stichting te werven en ons nieuwe
KNAB nummer nuttig te gebruiken. Berichtgeving hierover volgt nog.
W.v.t.t.k.:
Er wordt geopperd om volgend jaar als Invites een actievere rol te spelen bij het
scholentoernooi op Ameland (EvdL).
Er komt informatie op de site van het Ameland Beach Rugby Festival over de Ameland
Invites en het 2e Lustrum met een link naar de nieuwe FB-pagina (PB).
We gaan scouten naar nieuwe aanwas tijdens het Ameland Beach Festival (JS).
Lustrumborrel tijdens ABRF wordt ondersteund door het festival zelf met 3 vaten bier
en ze faciliteren het toezenden van onze Invitatie voor onze Lustrumborrel aan
veteranen die deelnemen aan het toernooi. (PB).
Sluiting van de vergadering:
De voorzitter sluit de vergadering met de vaststelling dat we weer een nieuwe impuls
hebben gegeven aan een nu al memorabel lustrumjaar.
Actiepunten:
EC => FB pagina aanmaken
EC => Opzetje voor Invitatie Lustrumborrel maken
PB => Tekst op website Beach Rugby Festival
PB => Vaten en tent (van 19.00 uur tot 21.00 uur) bespreken met Dennis
PB => voorstel Presidentsplan maken
JS => Norbert en Joeri benaderen voor commissie
EvdL => Finanacieel verslag maken
PM:
Ameland Invites hangen als los zand aan elkaar

