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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
18 oktober 2010
De notulist

Aanwezig:

20 leden. Dat is inclusief het ere-lid, de voorzitter, de vice-voorzitter,
de penningmeester, de 'treffencommissie' en de 'race commissie'.
De overige leden.

Afwezig:

1.Opening
De voorzitter opent de vergadering, en heet iedereen welkom.
2.In- en Uitgaande post
'Het rolletje' heeft het clubblad opgestuurd. Het gaat rond tijdens de vergadering.
3.Notulen van de vorige vergadering
Er zijn geen op- en aanmerkingen over de notulen van de vorige vergadering. Bij
deze zijn ze goedgekeurd.
4.Solextreffen 1-2 okt. O.a. vrijdag, tocht, spelletjes, on the cover, ontbijt enz.
Vanuit de 'treffen-commissie' neemt Martijn het woord. “Het was mooi.“ Er wordt
een applaus ingezet voor de commissie. De winst van het treffen is € 473,-.
Op de zaterdagavond zijn er 123 betalende bezoekers geweest weet Martijn te
melden.
Het aanwezig zijn van de Texelse Solexclub 'Steeksleuteltje9' was erg leuk. Vooral
bij de spellegies zaterdagmiddag.
Speciaal dank voor Niels. Hij heeft veel gedaan. O.a. soep & ontbijt geregeld voor
'Steeksleuteltje9'.
Alle t-shirts zijn verkocht.
Wederom applaus.
De voorzitter merkt nog op dat het jammer was dat er geen 'witbier' werd
geschonken. “Dat valt wat beter dan JH.”
5.Solex tjoppersrace 3-okt. O.a. trapschelterrace, grasmaaierrace, minibikes,
wrak van de weg enz.
Vanuit de 'race-commissie' neemt Henk het woord.
Het was een geweldige dag met mooi weer. Het geluid was prima, de EHBO was
prima, de ondercommissarissen waren prima.
Opvallend was dat er wel 19 minibikes waren dit jaar.
De Grasmaaier race was hilarisch.
Het 'wrak van de weg' was ook super.
Er is ongeveer € 100,- winst gemaakt.
De commissie krijgt applaus.
6.Pauze - Contributie
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7.Volgende toggie, wie, wanneer, tblefmooiman
Omdat de vorige tocht niet door is gegaan wordt Richard wederom aangewezen om
de tocht uit te zetten. Hij vraagt of nu toch iemand anders dit wil doen.
Ronald ter Schure en Jan van Aggelen geven zich hier voor op.
28 november wordt als datum geprikt. Dat wordt dus de KKT. Oftewel de 'Kouwe
Klauwen Tocht'.
De aanvang in 'de Karre' wordt voorlopig vast gesteld op ½ 12.
Om 12 uur gaan we rijden. Voordat de tocht begint krijgt iedereen nog een
herinneringsmail met de exacte tijden.
8.Evenementen? 2010 Binnenlands, Pieterpadroute, Texel????
Op 12 Maart is het 12 ½ jarig bestaan van de club. Er wordt besloten om bij de
volgende vergadering hier een mooi feessie voor te prikken.
Voor de weekendrit van volgend jaar worden de volgende voorstellen gedaan:
Pieterpadroute
Texel. (Een retour bezoek aan 'Steeksleuteltje9')
Zuiderzeeroute
In de eerste vergadering van het volgende jaar zullen we hier verder over
nadenken.
9.2012Buitenlands en verder Australie - Nieuw Zeeland – Moskou?
De buitenlandse rit speelt pas in 2011. Het wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering.
De ideeën over Australië of Nieuw Zeeland of Moskou spelen nog verder in de
toekomst. Ook dit gaan we volgend jaar weer oppakken.
10.Nieuwjaarsbal 8 jan: geen Six Senses. Andere mogelijkheden: Gin gedonder,
Blinde Ed, Justus, Noorderdijk, On the cover
Henk heeft contact gehad met Six Senses. Ze kunnen/willen niet op het
Nieuwjaarsbal komen. Andere bandjes die als mogelijkheid genoemd worden zijn:
Noorderdijk,
On the Cover (ook bij het 'treffen' een succes. )
Traction
Gin Gedonder,
Blinde Ed,
Justus,
No Man
Er wordt gekozen om 'Traction' te vragen. Mochten die niet kunnen dan wordt 'No
Man' gevraagd. Henk gaat hier achteraan.
11.Volgende vergadering
De volgende vergadering wordt gepland op 17 januari 2011.
12.Rondvraag
Freddy:
Wanneer iemand nog foto's heeft van het treffen, de race, of iets wat we ooit
hebben gedaan, mail ze door naar foto@tjoptjoppers.nl
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Hans:
Zijn er nog badges gemaakt van het weekend Texel van vorig jaar?
Nee, die zijn er niet.
Martijn:
Wil weten of Henk nog iets voor de rondvraag heeft.
Henk antwoord 'nee'.
13.Dank voor uw komst op deze novelijke bijeenkomst!!!!!
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