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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
21 juni 2010
Freddy

Aanwezig:
Afwezig:

25 leden inclusief de voorzitter en het ere-lid.
De rest...

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, en heet iedereen welkom.
2. In- en Uitgaande post
De vergunning voor de race van 3 oktober is binnen.
Er ligt nog een oud bericht van de AOW uit Joure.
'Het rolletje' heeft het clubblad opgestuurd.
3. Notulen van de vorige vergadering
Vorige vergadering waren er geen notulen gemaakt.
4. De Berlijn commissie aan het woord.
Zoals bekend bij de deelnemers was het een mooie rit van Berlijn terug naar Tuk.
Opvallend was dat we stipt om 05:00 uur zijn vertrokken. Dat gebeurt niet zo vaak.
De busschauffeurs waren ook tevreden over ons.
Henk deelt DVD's van de rit uit.
5. Plannen voor de toekomst
Zie punt 8.
6. Pauze
7. Volgende tocht, wanneer?
Er was nog een tocht gepland op 20 juni, die op het laatste moment is komen te
vervallen. Richard, Hans en Geert hebben toch met z'n drieen nog een tochtje
gemaakt.
Eerst naar Giethoorn, over de bruggetjes. Daarna naar nijeveen waar een stop is
gemaakt bij cafe 'Het schippertje'.
Vanaf daar weer terug naar huis. Volgens Richard was het een leuke tocht.
De volgende tocht wordt gepland op 22 augustus. Om half 12 verzamelen.
Omdat de laatste tocht niet door gegaan is (Op drie die-hards na) zullen Richard en
Marco wederom de tocht uitzetten.
8. Evenementen
Er is dit jaar geen vraag gekomen van uit Assen om bij de TT-nacht een
demonstratie te geven.
9. Solextreffen: Wie commissie, muziek + nieuwjaarsbal
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Het solextreffen is van 1 t/m 3 oktober.
Luuk wil nog wel voor de vlag zorgen, maar wil dit jaar de eer om in de commissie
plaats te nemen aan een ander overlaten.
Ook Rolf, Hans en Ernst geven aan dat ze na het organiseren van 'Berlijn' het
commissiewerk aan anderen willen overlaten.
Rolf wil nog wel sponsors regelen.
Er is nog weinig animo om in de commissie plaats te nemen. Het samenstellen van
de commissie wordt naar de volgende vergadering door geschoven.
Een aantal bandjes worden genoemd die kunnen spelen de vrijdag- of
zaterdagavond.
Besloten wordt om voor vrijdag 'Din Cadenza' te vragen en voor de zaterdagavond
'On the Cover'. Henk zal de boeking van de bands regelen.
De datum van het nieuwjaarsbal wordt vastgesteld op 8 januari 2011. Voor de
muziek zal Henk 'Six Senses' vragen.
10. Belangrijke data:
Solextocht:
Volgende vergadering:
Solextreffen 2010:
Tjoprace 2010:
Nieuwjaarsbal 2011:

22 augustus
6 september
1 en 2 oktober
3 oktober
8 januari

11. Rondvraag:
Hans Kolk:
Heeft Rolf alle gereedschap weer terug na 'Berlijn'? Ja!
Henk Kranendonk:
Gaan we de tent ook in de verhuur doen?
Daar komt niet echt overeenstemming over. Wanneer de tent verhuurd wordt, zijn
bij het op- en afbouwen wel een aantal clubleden nodig. Daar heeft niet iedereen
zin in. Misschien alleen verhuren aan de leden zelf...
Marco is weer vader geworden. Wie wil daar heen?
Anke, Aad, Hans en Ernst willen wel kraamschudd'n.
12. Afsluiting:
De voorzitter bedankt iedereen voor het bijwonen van de vergadering. Na de
vergadering wordt de DVD van Berlijn op het scherm vertoond. Iedereen blijft zitten.
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