
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 21 september 2009
door Freddy

Aanwezig: 27 leden inclusief de voorzitter, de vice-voorzitter en het ere-lid.
Afwezig: De rest... 

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering

2. In- en Uitgaande post
Deze keer geen inkomende post.

3. Notulen van de vorige vergadering
Er zijn notulen gemaakt van de vorige vergadering, deze zijn terug te vinden op 
www.tjoptjoppers.nl. Omdat deze door Freddy zijn gemaakt wordt hij per direct tot 
notularis van de club uitgeroepen. 

4. Solexweekend Texel 9, 10 en 11 oktober. Wie!?
Vanuit de commissie 'TjopTexelTjop' neemt Niels het woord. 
Doordat hij enige weken een verkeerd telefoonnummer heeft gebeld, was het nogal 
moeilijk om contact te krijgen met de de club in Texel
In ieder geval is de overtocht met de veerboot geen probleem. Met meer dan 15 
Solexen over kost het € 2,- per Solex. 
Vanwege het Jazz en Blues weekend op Texel in het weekend van 9 – 11 oktober 
zijn alle hotels vol geboekt. De commissie heeft alleen nog een kampeerboerderij 
'Het nieuwe leven' kunnen vinden. Met minimaal 25 personen zijn de kosten hiervan 
€ 22,- pppn. Vanwege het vrome karakter van de kampeerboerderij is deze optie 
volgens Niels niet geschikt voor ons. 
De MAB heeft zelf ook een ander voorstel: Het weekend van 28 november. Dan 
hebben ze namelijk hun 'snert-tocht'. (bij ons de 'kauwe klauwen tocht') Ze rijden 
gemiddeld met tussen de 70 en 75 man een toerrit. Ze kunnen een schuur voor ons 
regelen om te slapen, en via de scouting kunnen ze ook bedden regelen. 's avonds 
organiseren ze ook nog een feest. 
De tocht is om 13:00 uur, met aansluitend de snert. 
Niels vraagt of dit een goede optie is. Martijn vindt het goed, omdat dat een 
'solexweekend' is, het weekend in oktober kunnen we weinig verwachten van de 
club daar, vanwege de Jazz en Blues. Ernst wil wel de heen en/of de terugweg naar 
Texel op de Solex afleggen. Henk K oppert het idee om vrijdagmiddag weg te gaan, 
en dan te slapen in hotel 'het karrespoor' in Den Oever.
Er wordt gestemd over de twee weekend mogelijkheden. Uitslag:
28 november: 18 x voor
11 oktober: 4 x voor 
We gaan dus het weekend van 28 november naar Texel. Ongeveer een week 
ervoor zal nog een vergadering worden ingelast. 
Er komen nog een paar opmerkingen:
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Henk K: Als we zaterdag ochtend weg gaan, moeten we een vrachtwagen regelen 
voor de spullen, anders zitten we met veel te veel chauffeurs. 
Niels vraagt of de commissie uitgebreid kan worden. Hij, Hans C en Geert gaan 
hulp krijgen van Frank.
Rondje wie gaat er mee:
Ernst, Henk H, Luuk, Freddy, Hans C, Michel, Rik, Aad, Geert, Niels, Dirk?, Harm?, 
Bas, Jan van A, Alex, Paul?, Karst?, Jos?, Rolf?, Lowie, Hans K?, Ronald?, Henk 
K, Alexander?, Jan vd L?, René?, Bert?, Eddie H?

5. Solextoggie
De tocht van zaterdagmiddag 11 september was uitgezet door Niels. Het was een 
mooie tocht, tussen de schaapjes door enz. Hij komt wel met de oproep om de 
volgende keer van te voren te tanken. Dat scheelt oponthoud. Omdat Erwin en 
Henk K niet genoeg benzine bij zich hadden, worden zij aangewezen om de 
volgende tocht uit te zetten. De datum voor deze tocht wordt gelijk maar vastgesteld 
op 11 oktober. Om 11:30 uur aanwezig zijn in 'De Karre'. 

6. 2010
Er wordt gestemd over een aantal mogelijke bestemmingen:

Berlijn: 18 stemmen
Oktoberfesten: 2 stemmen
Ierland: 2 stemmen
Engeland: 3 stemmen

Met overgrote meerderheid wordt dus gekozen voor Berlijn. Na lang wikken en 
wegen worden een aantal mogelijkheden genoemd waarin deze tocht kan plaats 
vinden. 

Optie 1: De week van 4 en 5 mei
Optie 2: 8 – 13 juni
Optie 3: 14 – 20 juni

Gekozen wordt voor optie 1. 
Komende vergaderingen zal er verder over gepraat worden. De 'Berlijn-commissie' 
zal in de eerst volgende vergadering worden samengesteld. 

7. Pauze

8. Het woord aan de commissie solextreffen 11 en 12 september
Dirk neemt het woord. Volgens hem is het een 'goed' treffen geweest. Alleen zijn er 
te weinig t-shirts gekocht. Volgend jaar moet iedereen er eentje kopen!!! Nu is het 
een schade post van € 200,-. De t-shirts die over waren zijn gebruikt als prijzen bij 
de race van zondag. De muziek heeft € 350,- + € 550,- gekost, het luchtkussen € 
60,-, speakers € 30,-, t-shirts € 600,-, de barbecue € 353,-, de supermarkt € 805,-, 
het buurthuus € 200,-. Dit geeft een totaal aan kosten van € 2948,-. De omzet van 
de vrijdag en zaterdag is € 3198. Verder zijn er nog diverse 'kleine' kosten gemaakt, 
zodat er toch een klein tekort is op de balans van het weekend: Een tekort van € 
97,40 is. 
We hebben vooral op de zaterdag minder bezoekers gehad. Daardoor hebben we 
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minder omzet dan vorig. 
De commissie krijgt een 'applaus voor bewezen diensten' van de aanwezige leden.

9. Het woord aan de commissie solexrace 13 september
Er zijn kosten gemaakt voor de bekers, het geluid, ½ varken, verzekering, 
vergunning, posters, de speaker, de cameraman, EHBO, verkeersregelaars, 
advertentie in de krant, de minibikes hebben een km-vergoeding gekregen en het 
stro was gratis. Totale kosten: € 1359,25. 
De baten zijn: € 943,25 verloting, sponsors € 710,-, nog € 150,- aan sponsoring via 
Rolf binnen te komen, en een nog onbekend bedrag wat door René is bij elkaar 
gesprokkeld. Het totaal aan baten is € 1803,25 + het nog onbekende bedrag.
Dat geeft een positieve balans van € 444,- plus nog een onbekend bedrag.

Bij het terugbrengen van het stro zijn nog 4 pakken vermist geraakt. Na een 
zoektocht door Niels zijn ze wel weer terug gevonden. 

Er hebben maar 20 tjoppers meegereden met de race. Dat is niet zo veel. Er wordt 
geopperd om het weekend te verplaatsen naar oktober. Dat is na alle feesten die in 
de zomerperiode worden georganiseerd. De voorkeur gaat in het algemeen uit naar 
het bij elkaar houden van het treffen en de race. Een grote meerderheid van de 
vergadering is voor een verplaatsing. Niels gaat kijken of het buurthuus vrij is in het 
eerste of tweede weekend van oktober. 

10.Belangrijke data:
volgende vergadering: 16 november
Solextocht: 11 oktober
Solextreffen 2010: begin oktober
Tjoprace 2010: begin oktober
2 januari 2010: Nieuwjaarsbal met live + drumcomputer: Justuzzz

11. Rondvraag:
Freddy wil weten of er nog iemand 'bezig' is met de Amerika-Solexen. René zou 
contact hebben met Howie om papieren te krijgen die nodig zijn bij de RDW om ze 
te laten keuren. Het is niet bekend of hier nog beweging in zit. Henk stelt voor om 
onderling uit te zoeken of er andere mogelijkheden zijn om verder te komen. 
Frank wil weten of er al iets bekend is over de uitzendingen op TV Oost van 
Route66. Henk K weet dat de 10 DVD's met de uitzendingen bij Otto liggen. Hij 
gaat ze op 1 DVD zetten. Henk stelt voor nog een avond bij elkaar te komen 
wanneer dit klaar is om alles een keer te bekijken. (Incl. het filmmateriaal van Ernst, 
Frank en Marco)
Niels wil zijn contributie voor 2009 graag betalen. 
Martijn zegt dat Harry Grafitex 'autoplakker t-shirts' heeft gemaakt als troost voor 
het mislukken van de t-shirts van vorig jaar. Voor iedereen die vorig jaar een t-shirt 
heeft gekocht is er één.

12.Afsluiting:
De voorzitter bedankt iedereen voor het bijwonen van de vergadering. 
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