
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 9 januari 2012
door De notulist

Aanwezig: 26 leden en een aspirant lid. (Inclusief het ere-lid)
Afwezig: De overige leden. 

1.  Opening
Henk opent de vergadering om 20:43. Ook de Uit & Thuis club wordt welkom 
geheten.

2.  In- en Uitgaande post
Solexclub 'Het Rolletje' uit Akersloot heeft een boekje gestuurd. 

3.  Notulen van de vorige vergadering
Er zijn geen op- en aanmerkingen over de notulen van de vorige vergadering.
Dit is omdat niemand ze gevonden heeft op de site. 
Hierbij zijn ze akkoord.

4.  Solextoggie evaluatie + volgend toggie met TV opnames
Voor de evaluatie van het Solextoggie geeft de voorzitter het woord aan Richard. 
Richard geeft het woord onmiddellijk door aan Jan.
De evaluaties van de tocht die de commissie al gehouden heeft waren geweldig. 
Er was wat gemor over de lengte van de tocht. Het zou te kort zijn. 
Maar, volgens Jan, is het gemiddelde over de laatste 2 'kauwe klauwen tochten' 
toch nog steeds goed. Die van vorig jaar was wel heel erg lang. 
Er waren meerdere vergaderingen vooraf en evaluaties na afloop van de tocht 
nodig voor de commissie om alles rond te krijgen. 

Karst zit nog flink in de lappenmand, maar het gaat gelukkig weer de goede kant op 
met hem. Hij is door TV Oost benaderd voor een reportage over zijn barbecue 
werkzaamheden. Karst stelde voor om de Solexclub hier ook bij te laten zijn. 'Levert 
mooie beelden op.' De programmamakers van TV Oost vonden dit wel een goed 
idee. Het moet wel op korte termijn. 
Na een stemming over zondagen eind januari, begin februari blijken de meeste 
leden aanwezig te zijn op 29 januari. De voorzitter zal dit doorgeven aan Karst. 
Zet 'm in de agenda!!! 
Ernest en Geert bieden zich aan om een tocht hiervoor uit te zetten. 

5.  Buitenlandse reis
De commissie voor de buitenlandse reis bestaat uit Alexander, Jan, Niels en Rolf. 
Zoals bekend wordt het 'Van Trier naar Hier'. 
De vertrekdatum is woensdag 9 mei. Op 13 mei zijn we weer terug.
De eerste schatting van de kosten is €150,- tot €200,-.
Op de vraag wie er mee gaan, gaan er direct meer dan 20 handen omhoog. 
De commissie zal verder gaan met de voorbereidingen.
Meer hierover in de volgende vergadering.
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6.  Solexrace evaluatie + nieuwjaarsbal
Erik, Henk en Eddie zijn naar Lommel geweest. Daar hebben ze een bezoek 
gebracht aan de Familie Winter. Mevrouw Winter was tijdens de solexrace 
betrokken bij een ongeval tijdens de race. 
Ze vonden het leuk dat we een bezoek hebben gebracht. 
Het gaat weer redelijk goed met haar. 
Ze hebben ons wel per aangetekende brief verantwoordelijk gesteld voor de 
geleden schade. 
Henk heeft contact gehad met onze verzekering. Naar aanleiding daarvan hebben 
Rolf, Niels, Rik en Henk getuige verklaringen naar de verzekering gestuurd.
Het is nog afwachten wat hier uit komt. 
We moeten volgens Henk volgend jaar in ieder geval meer hekken en stro hebben 
om ongelukken als deze te voorkomen. 

Het nieuwjaarsbal was een succes. Het was gezellig en druk. 
Financieel waren er de inkomsten voor de entree en de verloting. Als kosten waren 
er de band en de prijzen (van de verloting). 
In totaal is er nog €184,- over gebleven. 

7.Pauze + Contributie
Tijdens de pauze is er de mogelijkheid om de contributie voor 2012 te betalen. 
'Voorkom dat je op de zwarte lijst komt!'

8.  Ballotage 
Sander Bramsen wil lid worden. 
Hij moet voor de ballotage commissie de volgende 3 vragen beantwoorden:
1. Hoe hard reed je op het moment van je ongeluk van een aantal weken geleden?

Antwoord: 25 km/u
2. Hoe hard waren de betonblokken?

Antwoord: goed hard
3. Net als een Solex heeft een vrouw ook mengsmering nodig. Wat is de 
mengverhouding voor een vrouw van 18 en wat is de mengverhouding voor een 
vrouw van 65?

Antwoord: Geen idee!

Omdat hij geen 3 goede antwoorden gaf, moet hij op de tafel gaan staan en 
'Steenwijker Toorn' gaan zingen. 
Het lied werd luidkeels gezongen, maar helaas niet door Sander. Jammer.....

De laatste mogelijkheid voor hem om lid te worden is om te strippen tijdens de 
'ladiesnight' die in februari in De Karre wordt georganiseerd. 
Hij gaat hiermee akkoord. 
Omdat de commissie er vanuit gaat dat hij dit er goed van af zal brengen, mag hij 
zich lid noemen van 'Solexclub De Tjop Tjoppers'.

Sander, welkom bij de club!

9.  Plaspauze

10.Belangrijke data: Volgende vergadering, toggie, binnenlands reisje, 
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solextreffen, solextjoprace

29 januari Wat Solextoggie met barbecue van Karst
Organisatie Ernest & Geert
Hoe laat 11:30 aanwezig, 12:00 vertrek
Waar Café De Karre

26 maart Wat Algemene ledenvergadering MET film
Wie Iedereen
Hoe laat 20:30 uur vertrek
Waar Café De Karre

9 - 13 mei Wat Van Trier naar Hier
Organisatie Alexander, Jan, Niels, Rolf
Hoe laat
Waar Hier. Oh nee, Trier

11.  Kroamschudd'n & fruitmanden
Martijn: Bedankt voor de fruitmand! 
Karst moet ook nog een fruitmand krijgen. Henk gaat hier voor zorgen. 

12.Rondvraag
Henk: Er is nog een jas blijven hangen na een tocht of de race. Deze blijkt van 
Ernst te zijn. 

13. Dank voor deze novelijke bijeenkomst
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