
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 25 maart 2019
door De notulist

Aanwezig: 16 man
Afwezig: De rest van de leden

1. Opening
Na een moment van stilte vanwege het overlijden van Harm opent de voorzitter  de 
vergadering. 

2. In- en Uitgaande post
 Er is een boekje van Solexclub het rolletje uit Akersloot. Het boekje gaat rond
ter inzage. 

3. Notulen van de vorige vergadering 
Volgens Geert mag Erik de notulen voorlezen. Hij doet dit met verve.

4. Verslag toggie 2-12-2018. Duco en Nico.
Duco en Nico zijn er niet. 
Het was wel een koude tocht. Joost Froklage is uitgevallen. Duco was zelf ook 
uitgevallen maar die had de tocht uitgezet, hij is dus vrij om de volgende tocht uit te 
zetten. Erik Pit wil Joost wel helpen. 
de rit. Nico wil hem daar wel bij helpen. 

5. Ballotagecommissie nieuwe leden
Er zijn 2 aanmeldingen. Tim de Vries en Jan Pereboom. Tim is niet aanwezig, dat 
gaat dus deze keer niet door. 
Jan is veehouder in IJsselham. 

Jan krijgt 3 vragen. Als hij die goed beantwoordt is hij lid. Als er foute antwoorden 
tussen zitten kan hij door het uitvoeren van een opdracht toch nog lid worden. 

1e vraag:
Wat draagt een solexrijder onder zijn leren jas?
Volgens Jan zijn het een broek, trui en klompen. 
Helaas, het is natuurlijk een bikini. 

2e vraag:
Wat krijgt Jan er wel in maar niet uit?
Jan denkt dat het wel met trekken te maken zou hebben. 
Helaas, het zijn aardappels en bieten. 

3e vraag:
Hoeveel vrouwelijke inwoners heeft Polen. 
Jan denkt 3,75 miljoen. 
Helaas, het zijn er zo’n 19 miljoen. 
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Omdat hij geen vragen goed heeft mag hij een opdracht uitvoeren om lid te worden. 
Hij moet tijdens de pauze van de Solexrace in zijn Amerikaanse bikini een rondje 
over de bana rijden. 
Hij gaat akkoord. 
Hiermee is hij lid van de Tjop Tjoppers!

6. Pauze en contributie 2018

7. Parijs – de Karre badges
Er worden badges uitgedeeld aan de tjoppers die meegereden hebben met Parijs – 
de Karre. 

8. 2019 Binnenlands reisje
Wie heeft er een voorstel?
Jan: Wielen, vlak over de grens bij Hardenberg. 
Daar zijn we jaren geleden al eens eerder geweest. Alles is daar vernieuwd en niet al
te duur. 
Geert: Het Edwin Evers pad. Dit loopt van Hilversum naar Hardenberg. 
Paul: Texel.
Luuk: Wereldreis in Nederland, langs plaatsen zoals Amerika, Canada, Nederland, 
Palestina, …
Erik: 24 uur van Heeswijk-Dinther.
Ernst: Eilandhoppen op de wadden. 

We gaan stemmen. Eilandhoppen krijgt 22 stemmen, Texel 7 en de wereldreis 3. 
Max, Rolf en Erik willen wel een commissie vormen om te gaan uitzoeken of 
eilandhoppen mogelijk is. 
Bij de volgende vergadering moet er dan een eerste inleg van € 100,- betaald worden
voor wie er mee gaat. 
Je hoort er nog van!

9. Tjoppersrace 7 oktober startnummers
Er worden nog een aantal tientjes uitgedeeld vanwege ingeleverde/ingenomen 
startnummers. 

10.  Belangrijke data

7 april Wat Solextocht

Wie Voor alle leden, door Joost en Erik

Waar Door de regio

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

8 april Wat ledenvergadering

Wie Alle leden

Waar Café de Karre

Hoe laat 20:30

11. Rondvraag
Jan van Aggelen heeft nog een ontwerp voor een shirt voor komende solextreffen en 
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race opgestuurd. 

Jelle: Het stuntteam 2.0 miste 3 man, die hebben dus eigenlijk de ballotage niet 
gehaald. 
Er wordt besloten dat zij Evil Knievel 3.0 zijn bij de race. 

Erik: Is er een tjop email adres waar iedereen in één keer gemaild kan worden? Ja, 
dat is er leden@tjoptjoppers.nl

Alfonds: bij wij kunnen we solexonderdelen halen? 
Bij Jan of Edward. 

Allen wel thuis!

Algemene ledenvergadering 25 maart 2019 3

mailto:leden@tjoptjoppers.nl

