Bijzondere bestuursvergadering 15-10-2020
Notulen bijzonere bestuursvergadering d.d. 15 oktober 2020 j.l.
Aanwezig: Wesly Webers ( WW), Jo Charlier ( JC ), Bart Mestrom ( BM ), Jack Delzainne ( JD ), Ronald
Bartels ( RB ) en Bart Eijkenboom ( BE ).
Afwezig met kennisgeving: Niet van toepassing
Afwezig zonder kennisgeving: Niet van toepassing
Door de huidige Corona Maatregelen werd deze vergadering door middel van een Conference Call
gehouden om 15:30u lokale tijd.
Punt 1 ; Wijziging aanvulling agenda:
 Punt 7, briefing interview Dagblad de Limburger, toegevoegd aan agenda.
Punt 2 ; Op of aanmerkingen vorige notulen:
 Geen.
Punt 3 ; In en uitgaande post:
 Diverse e-mail wisseling geweest tussen LBM en Transdev aangaande gebruik logo`s en
handelsnaam,
 Diverse e-mail wisseling met Nationaal Register Mobiel Erfgoed mbt aanpassen register met
betrekking tot het uitschrijven bussen welke niet meer tot onze collectie behoren.
Punt 4; Naamwijziging:
 Door het toekennen van alle logo`s, handelsnaam en de bijbehorende rechten van de
Limburgse Tramweg Maatschappij door Transdev, is het bestuur unaniem van mening om de
huidige naam ( Limburgs Bus Museum ) te veranderen in Stichting Limburgsche tramweg
Maatschappij.
Punt 5 ;Samenstelling bestuur:
 JZ en RB hebben te kennen gegeven hun posities als SE en PE vacant te stellen. Na overleg is
besloten dat BE de taak van SE op zich neemt en BM de functie van PM. JD geeft wel aan om
hand en spandiensten voor het bestuur te willen blijven uitvoeren.
 JC zal toetreden tot bestuur als algemeen lid.
 JD zal rechtstreeks met BM contact opnemen voor de overdracht.
 De VZ bedankt JD en RB voor hun inzet in de afgelopen jaren.
Punt 6; To-Do`s op korte termijn:
 Doorvoeren wijzigingen ( naamswijziging stichting, post adres en samenstelling bestuur ) bij
KVK : BE.
 Naam wijzigen Belastingdienst ( Anbi ), NRME BE => kan pas als wijzigen bij KVK zijn
doorgevoerd.
 Naam en adres veranderen bank gegevens ( BM ).
 Logo: BM zal bekijken of hij een nieuw logo kan maken.
 Website; BM en BE pakken dit op en rapporteren tussentijds aan bestuur.
 Leen / huur bus met betrekking tot inzet rondritten: WW.
 Offerte aanvraag polo`s et cetera: JC.
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Punt 7; Interview Dagblad de Limburger 16 oktober aanstaande:
 BE zal dit verzorgen namens LTM, er volgt een korte briefing waar het accent moet komen te
liggen in dit interview.
De VZ dankt iedereen voor de inbreng en sluit om 16:15u de vergadering.
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