
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 10 oktober 2011
door De vice-notulist

Aanwezig: 25 mannen, 2 vrouwen. (Inclusief het ere-lid)
Afwezig: De overige leden. 

1.  Opening
Henk opent de vergadering om 20:51.

2.  In- en Uitgaande post
Alleen een felicitatie vanaf de website met het 13 jarig bestaan van de club

3.  Notulen van de vorige vergadering
Er zijn geen op- en aanmerkingen over de notulen van de vorige vergadering. 
Hierbij zijn ze akkoord

4.  Solextreffen evaluatie
Feest op de Witte Paarden kostte geld. In Basse levert het geld op. 
Inkomsten: € 3800,-
Uitgaven: € 3746,65
Er is dus € 1243,55 over. (Dirk kan goed rekenen!!)
Er moet nagedacht worden over nieuwe spelletjes volgens Niels. Er was weinig 
deelname van de Tjop Tjoppers en de mensen kijken niet.
Het gras zou een week van tevoren gemaaid moeten worden. 

5.  Solexrace evaluatie 
De vrouw die bij het ongeluk betrokken was heeft een gebroken arm. Het kon niet 
geopereerd worden. Ze is ondertussen weer uit het ziekenhuis ontslagen. De Tjop 
Tjoppers zullen haar nog gaan bezoeken. 
De verzekeringen zoeken onderling uit hoe het financieel afgehandeld moet 
worden. 
In de toekomst kunnen zulke ongelukken waarschijnlijk wel voorkomen worden door 
het neerleggen van meer stro en meer hekken.
Opbrengst: € 1801.- van sponsoring en de verloting. 
Kosten: € 1350,-
Er is dus nog € 451,- over, plus nog € 100,- van de startnummers.
Lowie hoeft dit jaar geen contributie te betalen voor het mogen gebruiken van zijn 
trekker.

6.  Pauze 
pauze. 

7.  Ballotage 
Ernest Hendriks wil lid worden. 
Hij moet hiervoor paaldansen. Met een opbrengst van € 12,43 'in de onderbroek' 
heeft hij een hogere opbrengst dan het Solextreffen. 
Ernest: Welkom bij de club!
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8.  Belangrijke data: Volgende vergadering, toggie, binnenlands reisje, 
solextreffen, solextjoprace

6 november Wat Solextoggie
Organisatie Hans Coenen, Richard Damhuis, Jan v/d Linde
Hoe laat 11:30 aanwezig, 12:00 vertrek
Waar Café De Karre

7 januari Wat Nieuwjaarsbal
Wie Muziek: Dudney Rebels
Hoe laat
Waar Café De Karre

9 januari Wat Algemene ledenvergadering
Wie Iedereen
Hoe laat 20:30 uur vertrek
Waar Café De Karre

Mei 2012 Wat Van Trier naar Hier
Wie De hele club
Hoe laat
Waar Hier. Oh nee, Trier

9.  Rondvraag
Anke: Groeten van Henk uut Kenia 

10. Thanke
Henk sluit de vergadering om 22:06. 
Applaus voor jezelf

11.
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http://maps.google.nl/maps?saddr=Trier,+Duitsland&daddr=Tuk&hl=nl&ll=51.206883,6.240234&spn=5.273428,9.876709&sll=51.191414,7.684329&sspn=2.637122,4.938354&geocode=FY4u9wId62llACnF-xzRm3yVRzFLcs1NpaMM_g;FeWbJQMdgv9cAClnHVuF1m7IRzH7uiguLpOJ4w&vpsrc=6&dirflg=w&mra=ls&t=h&ecpose=49.7541041,6.65153577,553.73,-62.152,65.675,0&z=7

