
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 9 oktober 2017
door De notulist

Aanwezig: 21 man
Afwezig: De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:40.

2. In- en Uitgaande post
 Er is geen inkomende – en geen uitgaande post.

3. Notulen van de vorige vergadering, Geert mag zeggen wie voorleest. 
Geert wijst Reitze aan om de notulen voor te lezen. Helaas, de notulen van de vorige
vergadering zijn nog niet beschikbaar. De volgende keer beter. 

4. Solexrace 1 oktober. Verslag commissie
Henk: De race was op de eerste zondag in oktober. Het was mooi weer. Alles is goed
verlopen, dank aan iedereen. 
Negatieve puntjes: 
– Een paar leden waren niet aanwezig. Volgend jaar proberen iedereen er bij te 
hebben.
– Er waren maar 3 kinderen bij de trapskelter race.
Positiever punten: 
– Er waren 33 rijdende clubleden en 13 aanmeldingen voor de C-klasse.
– Het stuntteam.
– minibikes
– Wrak van de weg voor de komende jaren geregeld.
Financiën:
– Een plus van € 968,10 vanuit de verloting. Met dank aan Luuk, Martijn en Kim B.
– Inschrijfgeld van leden en niet-leden en de sponsoring bracht € 880,- op.
– De verzekering kostte veel, ook waren er andere onkosten voor stro en de 
organisatie. Totale kosten € 2128.-
– Sponsoring van de Karre € 500,-
Het totaal komt hiermee uit op een plus van € 217,-

Als je je startnummer inlevert krijg je nog € 10,- statiegeld terug.

5. Solextreffen 6-7 oktober, verslag commissie
Martijn: het was een geslaagd feest. Je hebt echt wat gemist als je er niet was. 
Vrijdagavond stond de band uit de Basse op het podium. Er waren meer locals dan 
leden. 
Het was en mooi toggie met een stop in de schuur/clubhuis van Free-Bikers club de 
Jokers. Hartstikke leuk. 
Zaterdagmiddag bijna geen kinderen, we hebben ons zelf maar laten schminken, 
anders was dat vrougie helemaal voor niks gekomen. Volgend jaar geen 
kindermiddag meer of misschien nog in een andere vorm. . 
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http://www.tjoptjoppers.nl/


Zaterdagavond 58 betalende bezoekers. Hiermee hebben we kiet gedraaid. 
Op beide avonden waren er niet echt veel tjoppers aanwezig. 
Martijn roept op tot een paar nieuwe commissieleden. 

6. Pauze

6a. Ballotage
Er zijn 2 man aanwezig die graag lid willen worden van de club. Erik Jansen en Jan 
Jacob Wolters. Erik woont in Heerenveen, Jan Jacob in Drachtstercompanie. 
Er wordt een commissie samengesteld die ze een aantal vragen zal stellen. 
1. Hoeveel cc heeft een Solex?
Volgens Erik 49 cc, Jan Jacob houdt het op 49,9 cc. Volgens Harm is het goede 
antwoord 49,9 cc.
2. Zijn er ook speciale damessolexen?
Nee, ze zijn allemaal gelijk. Juist antwoord.
3. Er staat een mooie vrouw langs de kant van de weg. Je let hierdoor niet goed op, 
komt in de berm, rijd de vrouw omver en de sloot in. Wat doe je eerst, de Solex 
nakijken of de vrouw?
Erik kijkt eerst of het goed is met de vrouw, Jan Jacob controleert eerst z’n Solex. 
Het juiste antwoord is natuurlijk eerst de Solex, daarna het vrouwgie. 

Ze krijgen nog een kans door de vogeltjesdans op de tafel te doen. Dit doen ze, 
waarmee ze lid zijn van de club. 

7. 2018 20-jarig bestaan, Parijs – de Karre, 21 juni – 27 juni
We hebben wat mensen nodig voor hand- en spandiensten tijdens de rit. Paul meld 
zich hiervoor alvast aan. 
Er moet een commissie samengesteld worden. Dit gaat door naar de volgende 
vergadering. 

8. Volgende solexrit, wie?
Bij de laatste tocht, de zaterdagmiddagtocht van het treffen, hebben Bert en Luuk in 
de bezemwagen gezeten. Luuk geeft aan dat hij de tocht wel wil uitzetten. Freddy 
gaat ‘m er bij helpen. 
5 november 11:30 verzamelen, 12:00 vertrek. 

9. Nieuwjaarsbal 6 januari
Het nieuwjaarsbal in de Karre is op 6 januari. Clubleden (met vrouwgie) hebben vrij 
entree hierbij. 
De Euro’s willen wel komen. Henk gaat kijken wat de kosten zijn. 

10. Gentlemansride
Henk en Geert hadden zich allemaal verzameld. Vanuit de club is de € 100,- 
gedoneerd die we normaal gesproken meenemen bij een rit. 
Ze hebben alleen de start van de rit van de motoren bekeken. 

11. Belangrijke data

5 november Wat Solextocht

Wie Alle leden
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Waar Door de regio

Hoe laat 11:30 verzamelen bij de Karre, 12:00 vertrek.

6 januari Wat Nieuwjaarsbal

Wie Alle leden (+ aanhang) vrij entree

Waar Café de Karre

Hoe laat Vanaf 21:00

5 februari Wat Algemene ledenvergadering

Wie Alle leden

Waar Café de Karre

Hoe laat 20:30

21 – 27 juni 2018 Wat Parijs – de Karre

Wie Alle leden

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

Hoe laat

12. Rondvraag
Paul: Doet het belletje het wel?

Ernest: Kunnen we een rit in de winter niet beter om 11:00 starten? Het is ‘s avonds 
al gauw donker. Luuk verzekerd hem dat het een korte rit wordt en we voor het 
donker weer terug zijn. We vertrekken dus ‘gewoon’ om 12:00.

Henk: Namens Alda bedankt voor de bloemen die ze heeft gekregen voor haar 
werkzaamheden achter de bar bij het treffen. 

Martijn: Er waren nog 25 hamburgers over bij het treffen. Deze liggen nu in de 
container. 

Martijn: Enige tijd geleden is Pascal lid geworden. Hij had vanuit de ballotage de 
opdracht als clown verkleed moeten zijn op het treffen. Dat heeft hij niet gedaan. 
Puntje voor de volgende vergadering. 

13. Sluiting van de vergadering
Allen wel thuis!
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