
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 15 oktober 2012
door De notulist

Aanwezig: 26 mannen, 1 vrouw. (Dat is inclusief het ere-lid)

Afwezig: De overige leden. 

1.  Opening
De voorzitter opent de vergadering met de melding dat we rimpels hebben. 

2.  In- en Uitgaande post
 Henri Groenestege is 10 september 50 geworden. Hij geeft 27 oktober een 

feest bij hem thuis. 
Om 18:00 verzamelen bij Harm. 

3.  Notulen van de vorige vergadering
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen.

4.  Toggie 
Ernst, Hans en Eddie gaan op 11 november een tocht uitzetten. 12:00 verzamelen 
bij De Karre. 

5.  15 september IJsselmuiden
Hans: Het was mooi, goed geregeld. Alles was prima voor elkaar. De VIP 
behandeling was ook geweldig. 
De kosten van de bus moeten nog wel verrekend worden. 
€ 60,- huur + € 12,- benzine voor Alexander.
Robert benzine, Harm bus, Rolf auto. 
De demonstratie ritten die we moeten geven moeten uiteraard in 'vol ornaat' worden 
gereden. Dus leren jas, klompen en pothelm op.

6.  Solextreffen
Het was een mooi solex treffen volgens Dirk. 
Prima weer en een mooi feest. We krijgen vanaf nu wel korting op de fruitmanden. 
De commissie heeft € 130,20 overgehouden. 
De clown was een 'grandioze mislukking'. Dat moet volgend jaar zeker over. 
De commissie wordt bedankt voor de verrichte werkzaamheden. 

7.  Solexrace
Er is nog een beker voor Tonnie van Aggelen, voor de 1e prijs Minibikes. 
Beutech was de grootste sponsor dit jaar met € 150,-.
De EHBO en verzekering moeten nog betaald worden. 
De schatting is dat er zo'n € 1270,- aan kosten zijn en € 1772,- aan opbrengsten. 
Dat geeft dus een positieve balans van zo'n € 500,-. 

Volgens Niels komt er nog een onderzoek van de NMO. 
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De afgesproken 3 Solexen zijn niet in parc ferme blijven staan zoals was 
afgesproken. 
Hier zitten nog administratie kosten aan verbonden. 

De Solex van Erik is gestolen zondagmiddag. 
Volgend jaar iedereen de Solexen op slot!!!

Bij de damesklasse zijn 'lukraak' Solexen gepakt. 
Dat is niet verstandig. De volgende keer moet wel overlegt worden met de eigenaar 
van de betreffende Solex.

8. Pauze

9. 
Op de site van de karre staat nog een solexrace film van zo'n 20 minuten. 

10.  Belangrijke data: 

5 januari Wat Nieuwjaarsbal m.m.v. Talentenjacht/F1 band

Wie Iedereen

Hoe laat Vanaf 21:00

Waar Café de Karre

4 februari Wat Algemene leden vergadering + film

Wie Alle leden

Hoe laat 20:30 uur

Waar Café 'De Karre'

11. Kroamschudd'n, fruitmanden
Kroamschudd'n bij Marko: 
Moet nog steeds gebeuren. 

Richard moet nog een fruitmand hebben. 

Hans heeft een fruitmand gekregen. 

Ernst: 
Heeft iemand nog een wrak van de weg?
Harm misschien nog wel.

Ernst:
Wie wil de film van 'Steenwijk van slag' hebben?
12 man steekt de hand op.

12.Rondvraag
Freddy:
Univé verzekeringen lijkt het goedkoopst te zijn op het moment. Doe er je voordeel 
mee. 
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Ernst: Kan, met het grote aantal fruitmanden, alles nog wel betaald worden? Of 
moet voor volgend jaar de contributie omhoog?
Volgens de voorzitter kan alles nog betaald worden. 

Ernst: Wat gaan we doen voor de binnenlandse reis 2013. Dat is ook ons 15 jarig 
jubileum!
Er komen suggesties uit de vergadering:

Pieterpad route
Zuiderzee route
Ronde van Nederland

De volgende vergadering zal er verder over gesproken worden.

Ernst: Komt er nog een 'Trier naar hier' badge?
Ja.

Hans: Zijn alle kosten voor 'Trier' betaald? Ook benzine, gebruik van auto's en 
bussen enz. 
Dat is allemaal OK volgens Niels.

Luuk: komt er een aparte film avond ipv na de vergadering, bijvoorbeeld op vrijdag 
16 november?
Nee, bij de volgende tocht zal een film worden vertoond. 

13.Dank voor deze novelijke bijeenkomst
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