Notulen
van
uit
dd
door

Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
16 november 2009
Freddy

Aanwezig:
Afwezig:

17 leden inclusief de voorzitter, de vice-voorzitter en het ere-lid.
De rest...

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering
2. In- en Uitgaande post
De 'AOW' uit Joure heeft een brief gestuurd waarin staat dat ze ons gemist hebben
bij de landelijke vergadering van Solexclubs. De AOW wil een overkoepelende
vereniging zijn, en spreekbuis worden voor Solexclubs naar bijvoorbeeld de
overheid toe. Dit om een vuist te kunnen maken tegen regels zoals 'de APK voor
Solexen' en 'terugbrengen van fijnstof hoeveelheden dmv een katalysator op de
Solex'.
Solexclub 'Het rolletje' uit Akersloot heeft een boekje gestuurd met clubinformatie
zoals een verslag van de laatst verreden rit.
3. Notulen van de vorige vergadering
Er zijn geen aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering, dd 21
september 2009.
4. Solexweekend Texel 27, 28 en 29 november.
Vanuit de commissie 'TjopTexelTjop' neemt Geert het woord.
Er is geprobeerd de bus van de autocrossers uit Ossenzijl te regelen. Dit gaat niet
lukken omdat de achteras van de bus kapot is.
We moeten met auto's en karren zorgen dat we op Texel komen.
De bus van Harm mag mee. Met de 'ballonkar' er achter hebben we al vervoer voor
de Solexen en voor 3 man. Harm gaat zelf niet mee.
Luuk gaat met de auto heen. Daar kunnen 5 man in zitten. Hij gaat zondagochtend
weer terug met de auto.
Duco neemt de bus mee waar 5 man in kunnen.
Jan van Aggelen gaat met de auto mee. Daar kunnen nog 2 man bij in.
Rolf gaat niet het hele weekend mee, maar wil wel 6 man wegbrengen met de auto
van Henk.
Eventueel wil Frank zijn vrouw ook nog wel heen en weer rijden zodat er vervoer is
voor nog 4 man extra.
Wie gaan er zeker mee:
Duco, Eddie, Ernst, Erwin, Frank, Freddy, Geert, Hans, Hans, Henk, Henri, Jan,
Jan, Jan, Luuk, Paul, Rik
Wie weten nog niet zeker of ze mee gaan:
Aad, Bas, Ben, Erik, Jos, Karst, Niels, René, Ronald
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Harm gaat niet mee, maar hij moet volgens de Texelcommissie wel voor de benzine
zorgen. Hij zal de benzine door Paul laten ophalen wanneer die de bus komt halen.
Hoe gaat het weekend er uit zien:
Vrijdagavond om 18:00 uur verzamelen bij 'De Karre', zodat we om 18:30 kunnen
vertrekken.
Om 20:30 stappen we in Den Helder op de veerboot naar Texel.
Overnachten doen we in het gebouw van de scouting op Texel in Den Burg. Er
staan bedden en er zijn douches en wc's.
De jeugdherberg is het niet geworden vanwege de mannen met baarden in de
groep.
Zaterdag is er om 15:00 uur de snertrit, georganiseerd door 'steeksleuteltje 9'.
Voor na de rit staat er nog een feestavond op het programma.
De geschatte kosten voor dit weekendje zijn € 80,-. Frank zal het beheer van de
huishoudportemonee op zich nemen. De € 80,- moet vrijdagavond voor vertrek bij
hem worden betaald.
Zondagochtend gaan we om 10:00 uur met te boot terug naar Den Helder. Vanaf
daar rijden we op de Solex via de afsluitdijk terug naar Tuk.
Wat moet je meenemen:
Slaapzak,
Solex,
Leren jas,
Klompen.
Wat kun je meenemen:
Kussen,
Handdoek,
Toilettas,
Lange onderbroek,
Sjaal,
Handschoenen,
Regenpak
5. Solextoggie... evaluatie Erwin+Henk, volgende tocht wie
Erwin verteld dat het een vrij korte tocht was.
Via Gelderingen, Giethoorn en Wanneperveen was het de bedoeling om in
Vollenhove bij 'De Doppe' een stop te maken. Helaas is 'De Doppe' op
zondagmiddag niet open. 'Anke wol niet lus...' Dat ging dus niet door.
Daarom doorgereden naar Blankenham, daar gestopt voor koffie of een biertje.
Van daar gind de tocht naar Scherpenzeel, waar een stop werd gemaakt in 'De
Veehandel'. Dat was zeer gezellig, met ondermeer een schaal met plakkies spek
die rond ging.
Het was een geslaagde tocht.
Ernst vult aan dat er ook nog snert was. Bone wordt hartelijk bedankt.
De uitvallers van de tocht: Luuk, Michel en Richard moeten de organisatie van de
volgende tocht op zich nemen.
6. Pauze
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7. 2010: Berlijn
De datum staat nog steeds niet helemaal vast. Het wordt de tweede of derde week
van juni.
Wat wel vast staat is dat er een commissie moet komen om alles te regelen.
Rolf, Ernst en Hans geven zich hier voor op.
8. Kenteken VeloSolex
Er is een inventarisatie gemaakt wie wel of niet een kenteken heeft op de
VeloSolex. Deze gegevens zijn per email naar Howie en Steve van VeloSolex
Amerika gestuurd.
Howie heeft daarop gereageerd dat hij de MCO (Manufacturer's Certificate of
Origin) voor de VeloSolexen op de lijst gaat verzorgen.
9. Het woord aan de commissie solexrace 13 september
De financiele einduitslag: Er is door René nog € 50,- van 'Het Pandje' aan
sponsorgeld binnen gehaald.
De balans van de race laat een positief resultaat zien van € 503,86. Na de
vergadering komt de 'solexrace commissie' nog even bij elkaar.
10. Belangrijke data:
volgende vergadering:
Solextocht:
Solextreffen 2010:
Tjoprace 2010:
2 januari 2010:

15 februari
21 februari
1 en 2 oktober
3 oktober
Nieuwjaarsbal met live + drumcomputer: Justuzzz

11. Rondvraag:
Rolf: Weet iemand nog een goede tent in verband met Berlijn. De tent die de laatste
keer mee geweest is tochtte nogal. Niemand heeft een tent. Volgens Henk is dit niet
erg, het gaat 30 graden worden.
Henk: Een verzoek van Martijn om in juli naar Berlijn te gaan. Helaas...
12. Afsluiting:
De voorzitter bedankt iedereen voor het bijwonen van de vergadering.
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