
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 3 juli 2017
door De notulist

Aanwezig: 20 man
Afwezig: De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:44.
Bij de opening wordt nog een minuut stilte genomen vanwege het recentelijk 
overlijden van Alex Linthorst. Een aardige, vriendelijke man en gewaardeerd lid van 
de club. 

2. In- en Uitgaande post
 Er is geen post verstuurd en ook niets binnengekomen. 

3. Notulen van de vorige vergadering. 
Duco leest de notulen van de vorige vergadering voor. 

4. Evaluatie toggie 2 juli Erwin en Sander
Volgens Harm was het goed georganiseerd. 
Naar Wanneperveen en Uffelte. Daar in chauffeurscafé Frederikshaven een stop 
gehad. Helaas waren de gehaktballen op. 
Rik heeft nog in de bezemwagen gezeten vanwege pech. Hij zal dus iets met de 
volgende tocht moeten doen. 

5. Oktoberfest Uelsen??
Er is geen octoberfest in Uelsen. Vorig jaar zijn we naar een klein festival in 
Donderen geweest. Misschien kunnen we daar weer heen? Ernst, Henk en Freddy 
gaan kijken wat er allemaal mogelijk is. Er wordt besloten dat het weekend van 8 – 11
september zal gaan gebeuren. 

6. Pauze

6a. 2018 20-jarig bestaan. Parijs – de Karre
Voor details is het nog te vroeg, om een datum vast te stellen niet. We gaan 13 juli 
t/m 18 juli 2018 Parijs – de Karre rijden.  

7. 29-30 september Solextreffen, bandjes
Volgens Harm lopen de voorbereidingen goed. 

8. Solexrace
De standaardactiviteiten worden allemaal geregeld, er is alleen nog geen 
spektakelstuk gevonden. 

6b. Ballotage
Vor het eerst hebben we 4 man tegelijk voor de ballotage:
Reitze Eilers, Joost Froklage, Raymond van Leeuwen en Rik Heijman. Ze worden 
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naar de bar gestuurd zodat de ballotage commissie zich kan voorbereiden op de 
zware taak. Duco, André, Harm, Ernest, Henk en Ernst nemen zitting in de 
commissie. 
De eerste vraag is van Duco: Wat is de klederdracht die hoort bij de club?
– Leren jas, pothlem en klompen. Die hebben ze goed, makkie.

André: Als je een mooie vrouw aanrijdt, kijk je dan eerst of je Solex het nog doet of 
ga je kijken hoe het met haar is?
– Unamiem antwoord: De Solex. Ook goed.

Harm: Hoeveel spaken zitten er in het wiel van een Solex?
– 32. Helaas, het zijn er 28.

Ernest: Wat is de mengverhouding van de brandstof waarop de Solex hoort te rijden?
– Ze zijn niet eensgezind, het juiste antwoord 1:40 komt er dus niet uit.

Henk: Stel dat je zadel van de Solex is gestolen, hoe rijd je dan verder. Ga je toch 
zitten of blijf je staan?
– Staan blijven!!! Correct.

Ernst: Wat is de gemiddelde leeftijd van de leden van de Club?
– 45 jaar. Dat is niet goed, het moet zijn 52 jaar.

Omdat ze niet alle vragen goed beantwoord hebben zijn ze er nog niet. De 
commissie besluit ze nog een kans te geven. Als de mannen bij de Solexrace als 
stuntteam de mensen gaan vermaken tijdens de pauze mogen ze alsnog lid worden. 
Ze nemen de uitdaging aan. Daarmee hebben we ook gelijk het missende 
spektakelstuk van punt 8. 

9. Belangrijke data

8 – 10 sept Wat Solexweekend

Wie Alle leden

Waar Wordt nog aan gewerkt. 

Organisatie Ernst, Henk, Freddy

Hoe laat ‘s avonds vertrek

11 september Wat Algemene ledenvergadering

Wie Alle leden

Waar Café de Karre

Hoe laat 20:30 uur

6-7 oktober Wat Solextreffen

Wie Alle leden

Waar Buurthuus Basse

Hoe laat Vanaf 21:00

1 oktober Wat Solexrace

Wie Alle leden en andere aanmeldingen

Algemene ledenvergadering 3 juli 2017 2



Waar Door het centrum van Tuk

Hoe laat Vanaf 13:00 (Opbouw start eerder!!!)

21 – 27 juni 2018 Wat Parijs – de Karre

Wie Alle leden

Waar Zie www.google.nl/maps/Parijs - de Karre

Hoe laat

10. Rondvraag
Duco: Kunnen we geen (emaille) bordjes of zo maken om bij café’s achter te laten als
we tijdens een rit een stop hebben gemaakt?
Iedereen vind dit wel een leuk idee. Anke gaat kijken of zo op internet iets kan vinden
hiervoor. 

11. Sluiting van de vergadering
Allen wel thuis!
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https://www.google.nl/maps/dir/Parijs,+Frankrijk/Caf%C3%A9+De+Karre,+Tukseweg,+Tuk/@50.6670039,3.7520831,7.38z/data=!4m19!4m18!1m10!1m1!1s0x47e66e1f06e2b70f:0x40b82c3688c9460!2m2!1d2.3522219!2d48.856614!3m4!1m2!1d3.7578073!2d50.1335668!3s0x47c262da01dcaacb:0x4d0b0f673791116b!1m5!1m1!1s0x47c86ed6b7d39353:0xa33afbf576aeafdd!2m2!1d6.0952724!2d52.796966!3e1

