
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 19 oktober 2021
door De notulist

Aanwezig: 19 man
Afwezig: De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:41. 

2. In- en Uitgaande post
 Er is geen in- of uitgaande post. . 

3. Notulen van de vorige vergadering 9 maart 2020
Paul Lugtenberg zou de notulen van de vorige vergadering voorlezen. Omdat hij niet 
aanwezig is stelt de voorzitter voor dat Anton de notulen dan maar voorleest. Na wat 
gemor en gemopper leest Anton notulen voor die hij van de voorzitter aangereikt 
krijgt. Best e’goan Anton! 

4. Evaluatie Solexweekend 25-26 september, Ernst, Luuk, Freddy
Freddy vertelt: Met een flinke omweg zijn we naar camping ‘De Zandgaten’ in 
Stuifzand gereden. Via Blokzijl, Volenhove en Zwartsluis naar het bos bij Staphorst. 
Vanaf daar naar Echten en dan boven Hoogeveen ligt de bestemming in Stuifzand. 
Het is een prachtige dag om Solex te rijden. Zonnetje er bij en iedereen heeft er zin 
in. 

Bij aankomst op de camping zien we 5 tenten klaar staan, een paar lange tafels met 
bloemetjes er op en barbecue’s. Het ziet er geweldig uit, er zijn vrijwilligers om de 
bbq’s te bemannen en al snel wordt het een gezelligheid van heb ik jou daar. 
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Echt hoor…. Iedereen vond het gezellig!

‘s avonds is er nog een groep Hoogeveen in geweest. Met uh, wisselend succes. 
Ondertussen hadden Duco en Richard de tap gevonden in de gemeenschappelijke 
ruimte. Dat was maar goed ook, de organisatie had zich namelijk flink verkeken op 
DE DORST!. Om half 12 was het eigen bier op. 
De volgende ochtend was iedereen weer redelijk fris en fruitig. Er werd besloten om 
een zo kort mogelijke rit terug te maken, om zeker te zijn dat de Formule 1 race 
zondagmiddag bekeken kon worden. Achteraf beetje jammer, we hadden nog wel tijd
gehad om het mooie Drente wat beter te bekijken. 
‘t was een mooi weekend.

4a Evaluatie Solextreffen, Commissie
Martijn verteld: Vrijdagavond hadden we Low Emission in ‘t buurthuus staan. Met op 
zang onze eigen Niels. Deden ze prima, er was ongeveer 30 man in de tent.
Zaterdagmiddag een toggie gedaan met een stop in Gelderingen. De stop was zo 
gepland dat de liefhebbers tijdens de stop naar de motorrace van Jeffrey Buis 
konden kijken. 
Zaterdagavond stonden de Hockenheimers op het podium. Geweldig! 
De vriendin van de bassist van de band was nog flauwgevallen ‘s avonds. Helaas 
heeft de notulist niet opgeschreven wie het was, maar dankzij het kordate 
BHV/EHBO optreden van één van de tjoppers bleef het bij een beetje consternatie 
maar het ging verder wel goed. We hebben haar nog een fruitmand gestuurd. 
Er was zaterdagavond zo’n 75 man. Of we nu een (goedkoper) lokaal bandje of een 
band van ver halen, is er een pandemie of nie; we hebben altijd minimaal 75 man en 
maximaal 100. Het maakt dus niet zoveel uit welke band er staat. 
Joost geeft nog aan dat er ook nog andere feesten in Basse waren zaterdagavond, 
anders waren er ongetwijfeld meer bezoekers geweest. 
Het treffen heeft een positieve balans van € 715,-. Dat kunnen we extra besteden bij 
het treffen van volgend jaar. 
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5. 2020 buitenlands reisje Ierland, 25 – 30 mei. Comm.: Aad, Edward, Freddy, Henk
Henk meldt dat als er nog mensen mee willen die zich eerder niet op hadden 
gegeven, dat kan nog.
Vanwege het omboeken, bijboeken, overboeken en leesboeken van de tickets is het 
na 2 jaar wel iets duurder geworden. 
De bus met aanhanger (en Solexen) vertrekt 23 mei. De overtocht met de veerboot 
ongeveer 16 uur. Paul, Richard en Jelle gaan de heenweg met de bus. 
De bus gaat 30 mei weer terug met de veerboot met Rick, Tim en Erik. De 
verwachting is dat ze 1 juni weer terug zijn. 
De rest gaat met het vliegtuig, 25 mei vanaf Amsterdam naar Cork. Op 30 mei terug 
vanaf Dublin naar Amsterdam. 

6. Pauze en contributie 2019, 2020, 2021
De voorzitter zegt dat er geen contributie worden geheven over de afgelopen 2 jaren.
Applaus klinkt op uit de zaal. Voor wie wel contributie heeft betaald voor 2020 en/of 
2021 zal dit worden verrekend met de contributie voor 2022. 
Anke heeft een overzicht van de Financien: We hebben € 2900,- in kas. 
Er wordt wel gezocht naar iemand die de contributielijst wil beheren. Dit wil Erik 
Dingedis wel doen. Wederom klinkt applaus op uit de zaal. 

7. Ballotage nieuwe leden
Geen nieuwe leden. 

8. ???? 
In de agenda stond geen punt 8. Daar zijn dan ook geen notulen van. Dusssss…….

9. Volgende tocht. Wie? Wanneer? 
Aad en Duco zetten de volgend tocht uit, 14 november, 11:30 verzamelen, 12:00 
vertrek vanaf De Karre. 
Komt allen, komt op tijd!!!

10. Nieuwjaarsbal 
8 januari is het nieuwjaarsbal. Martijn en Henk gaan prijzen halen voor het Rad van 
Avontuur. 
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11. Belangrijke data 

14 november Wat Toggie

Wie Voor alle leden, door Aad en Duco

Waar In de buurt. 

Hoe laat 11:30 verzamelen, 12:00 rijden. 

8 januari Wat Nieuwjaarsbal

Wie Alle leden

Waar Café de Karre

Hoe laat 20:30

10 januari Wat Vergadering

Wie Alle leden

Waar Café de Karre

Hoe laat 20:30

25 – 30 mei Wat Buitenlandse rit Ierland

Wie Iedereen die mee kan/wel

Waar In Ierland dus!

Hoe laat Info volgt

12. Rondvraag
Joost vraag namens Giel: 
Kunnen we een trui en/of hoodie en/of shirt en/of kinder’iets’ doen met het logo van 
de club? Dat vind iedereen wel een goed idee. Joost en Martijn gaan hier verder naar
kijken. 

Paul: Jan van der Linde had nogal problemen op de terugweg vanaf het treffen. Krijgt
hij nog een fruitmand? 
Henk gaat wel zorgen dat hij nog een mandarijntje krijgt. 

Martijn: Er zijn nog prachtig mooie t-shirts van het treffen, met QR-code. Maten L & 
XL. 

13. Sluiting van de novelijke vergadering
Om 22:04 wenst de voorzitter iedereen ‘wel thuis!’
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