Maart 2016

Voorwoord:
Jaargang 24 is afgetrapt. De agenda weer mooi gevuld, met goede voornemens, leuke initiatieven,
…
Jongens, jongens, jongens,… Het menu oogt lekker! 9 chefs gaan voor ons koken, kruiden en
voorproeven. Maandelijks dekt er iemand zijn tafel en nodigt jullie uit om mee te smullen van het
rijke buffet. De afwezigen hebben ongelijk. Wees er met z’n allen bij. Laat het feest beginnen.
Aan tafel!
Marco

Eifel:
Jan Ruymbeke nodigt BGMC-Knalpijp uit voor een lang weekend in de Eifel (Duitsland)
Prijs: 100 euro voor 2 nachten op basis van half-pension, 2- en 3- persoonskamers. (Betaling
mogelijk in 2 delen: 50 euro vóór 10 maart, 50 euro vóór 10 juli).
Vooraf inschrijven is noodzakelijk ten laatste tegen 10 maart . Schrijf 50 euro over naar rekening
IBAN BE97 0015 6591 4749 van BGMC Knalpijp vzw met vermelding “BGMC-weekend Eifel”.

Verslag AV:
BGMC-Knalpijp : Algemene Vergadering 17 Jan 2016 14u30 “Roze huis” Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
1. Opening van de vergadering door de huidige voorzitter of afgevaardigde
Peter-Paul vraagt het woord. Hij verklaart de algemene vergadering ongeldig omdat de agenda niet twee
weken op voorhand verstuurd werd naar alle clubleden. Daarenboven kan er dan ook geen kwijting gegeven
worden aan de bestuurders.
Marco antwoordt dat door gebrek aan een secretaris die de administratie voor zich neemt, het behelpen is
met de middelen en de tijd die de andere bestuursleden hebben.
Er wordt voor de oplossing gekozen om alle aanwezigen tijdens de eerste rit van 20 maart 2016 opnieuw te
laten stemmen over wat besproken en aangenomen is tijdens de algemene vergadering.

2. Vaststellen van de aanwezigheden en de volmachten
Aanwezig: Marco G / Patrick B / Stephaan B / Rudi V / Nico DK / Jef B / Krist D / Jorijn V
Matthias H / Eric S / Dominique D / Dominique DV / Marnix H / Jan R / Peter-Paul S
Gert VC / Willy M
Volmacht: Wannes B / Harald T / Luc G
3. Navraag / goedkeuren van de te bespreken agendapunten
4. Goedkeuren van het verslag van de vorige Algemene Vergadering (2015)
Het AV-verslag 2015 werd goedgekeurd.
5. Antwoord op vraag Jan R. > Formule betreffende uitsluiting van elke aansprakelijkheid t.o.v. club
Na de vergadering 2015 heeft Marco contact genomen met Jan R., Cavaria en de verzekeraar van de club
“Parkassurantiën” om tot een volledige tekst te komen die de club en zijn bestuur + de organisator van een
officiële club-activiteit vrijstelt van elke aanspraak op verantwoordelijkheid door één van de leden van
BGMC-Knalpijp. Op 23 januari 2015 werd volgende tekst overeengekomen, verplicht aan te nemen door alle
leden van de club vanaf het werkjaar 2016:
“Wie deelneemt aan eender welke activiteit van BGMC-Knalpijp vzw verklaart dit te doen uit eigen
initiatief. De deelnemer verklaart afstand te doen voor zichzelf, rechthebbenden, erfgenamen,
nabestaanden en verzekeraars van elk verhaal tegenover BGMC-Knalpijp vzw, het clubbestuur en z’n
vrijwillige medewerkers. De bestuurder van het voertuig voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet
en reglementen voorschrijven om het voertuig te besturen en zal de verplichte wegcode erkennen en
naleven. Elke deelnemer dient zelf de wettelijk verplichte verzekering motorvoertuigen te hebben
onderschreven alvorens deel te nemen aan de activiteiten”
Een lid of aspirant-lid die de tekst niet aanvaard zal vanaf 2016 niet meer tot de clubactiviteiten toegelaten
worden. Het bestuur of de ritleider zal erop toezien dat wie aanwezig is bij een activiteit van de club, reeds
eerder de tekst goedgekeurd heeft.
6. Overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar 2015
Elke rit werd door een mooi aantal leden bijgewoond. Iedereen is tevreden over de georganiseerde
activiteiten en de organisatoren worden met een extra applaus nog eens in de bloemen gezet.
7. Ritten en activiteiten voor 2016:
20/03 Brabant
24/04 Nederland
05/05 GLME UK 05>08
22/05 Zuid-Limburg
18/06 Semois 18>19/06
10/07 Les Caps
14/08 Ardennes
27/08 GLME IT 27>03/09
23/09 Eifel 23>25/09
16/10 Vlaamse Ardennen
18/12 Noël/Kerst meeting

Marco
Cristian B
GBMCC
Jan & Jorijn
Patrick & Dominique
Stephaan
Marnix
GAM
Jan R.
Gert
Rudi & Nico

8. Jorijn Vanlofelt neemt ontslag als secretaris
9. Functie-omschrijving secretaris
De functie van secretaris is heel belangrijk. Hij regelt alle administratie van de club, de inschrijvingen, … Hij
stuurt eveneens de Knalpaper” uit. We zoeken iemand die met regelmaat zich vrij kan maken voor de club.
Verder zijn er ook nog Facebook, de BGMC-website, enz…
10. Goedkeuring van de financiële rekeningen 2015 & kwijting aan de bestuursleden
Er werd door Patrick B. een overzicht gemaakt van de clubinkomsten en –uitgaven. Bij het deel subsidies
werd er een extra toelichting gegeven door Marco dat zij eenmalig zijn en afkomstig van Cavaria.
Er kon nog geen kwijting verleend worden aan de bestuurders (zie punt 1)
11. Begroting 2016
Volgend voorstel van het bestuur werd aangenomen: Gelet op het feit dat de clubkas elk jaar wat rijker
wordt en er voldoende middelen beschikbaar zijn, zal er een geste gedaan worden vanuit de club naar
elkeen die een goedgekeurde club-activiteit organiseert. Die bestaat erin dat een ritleider of een
organisator van bvb een kerst-activiteit een gratis maaltijd krijgt aangeboden door de club, met een
maximaal plafond tot 20 euro. Bedragen de maaltijdkosten tijdens de activiteit voor de organisator meer
dan 20 euro, dan zal deze het resterende bedrag uit eigen zak moeten bijleggen. Indien de maaltijd (drank
inbegrepen) minder bedraagt dan 20 euro, zal de club enkel het werkelijke bedrag uitkeren aan de
organisator, dus géén 20 euro. De regeling geldt ook voor de bestuursvergaderingen.
12. Verkiezing nieuwe secretaris
Er is geen kandidaat gevonden die het volledige takenpakket op zich wil nemen. Omdat Krist D. zich
aanbiedt als redacteur Knalpaper, wordt de taak van secretaris wat lichter gemaakt. Ook andere taken die
nu door Marco uitgevoerd worden zoals bvb de website en Facebook onderhouden hoeven niet meteen in
handen te komen van de nieuwe secretaris. Zo kan de nieuwe secretaris zich voornamelijk focussen op het
correct beheren van de rit-uitnodigingen en de inschrijvingen. Ook het bijhouden van de ledenlijst behoort
tot de taak van de secretaris. Hij zal bij alle leden nagaan of hun persoonlijke gegevens nog up-to-date zijn.
Uiteindelijk heeft Eric S. zich aangediend om de nieuwe invulling van secretaris voor zich te nemen.
13. BGMC-communicatie
Weebow: De foto service is niet meer toegankelijk sinds december 2015. Het is al de 2 de keer dat Weebow
voor lange tijd onbeschikbaar is. Indien dit aanblijft zal naar een alternatief gezocht worden.
14. Andere activiteiten en suggesties
Cristian B stelt voor om in 2017 met een aantal mensen van de club naar Litouwen te reizen. Echter, voor
velen is zo een reis te lang in tijdsduur of te ver. We moeten we dit initiatief zien als een persoonlijk
initiatief voor een beperkt aantal geïnteresseerden, niet als club-activiteit.

Semois:
Patrick en Dominique nemen ons op 17-18-19 juni mee naar de Semois-streek. Zij plannen 2
nachten in de ons bekende Gîtes de Gérimont (Neufchâteau). Er zijn 2 gîtes gereserveerd en we
hebben een optie genomen voor een 3de. Om die reden willen we graag een idee hebben van het
aantal deelnemers die wensen te overnachten. Daarom werken we met inschrijvingen. De bedden
worden toegekend in volgorde van de datum van betaling.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk ten laatste tegen 14 maart . Schrijf 80 euro over naar
rekening IBAN BE97 0015 6591 4749 van BGMC Knalpijp vzw met vermelding “Weekend
Semois”.

Volgende rit:
Rit: “Brabant”
Marco
0494/310.369

20 maart 2016
Afstand: 180 km
Afspraak: Brasserie “Den Beer”
Grote Markt 22-33, B-2800 Mechelen
Voltanken vóór vertrek
Samenkomst vanaf 09u30
Stemming Alg.vergadering 09u50
Vertrek stipt om 10u00
Hoi,
De openingsrit 2016 gaat dit jaar van start in centrum
Mechelen. Vermits het om een eerste rit gaat van het
nieuwe seizoen houden we het op maximum van 180 km.
Vermoedelijk starten we ergens rond 10 uur maar houdt
alvast de definitieve uitnodiging in de gaten. Vanuit
Mechelen rijden we richting Hageland voor wat een
pelgrimstocht lijkt te zijn geworden. We komen in de
voormiddag voorbij de woning van Pater Damiaan in
Tremelo, de abdij van Averbode en zien de basiliek van
Scherpenheuvel. Met zo veel vroomheid kan het niet
anders dan dat we een motorjaar tegemoet gaan zonder
een druppeltje regen op onze ritten. Alleluja!
Na de middag rijden we via het Haspengouwse landschap
Waals Brabant in. We krijgen veel open ruimte te zien en
flirten regelmatig met de taalgrens.
We eindigen aan het meer van Genval. Van daar uit kan je
gemakkelijk via de E411 of de Brusselse ring (R0) weer
naar huis. Vermits er tijdens onze rit wel altijd één of
andere autosnelweg in de buurt is, kunnen we de rit
gemakkelijk wat vroeger beëindigen als de
omstandigheden dat vragen. Maar … vermits op 20 maart
om 05u30 in de ochtend de lente 2016 officieel van start
gaat, duimen we voor een mooie openingsrit.
Marco

