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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
17 januari 2011
De notulist

Aanwezig:
Afwezig:

18 leden. (Inclusief het ere-lid)
De overige leden.

1.Opening
De voorzitter opent de vergadering, en heet iedereen welkom.
2.In- en Uitgaande post
Sinds de vorige vergadering is er geen post meer binnengekomen.
Ook hebben wij niks weg gestuurd.
3.Notulen van de vorige vergadering, snert van ter Schure, dat is geen zure
Er zijn geen op- en aanmerkingen over de notulen van de vorige vergadering. Tip
van de voorzitter, lees ze maar eens door. Da's best wel grappig.
4.Nieuwjaarsbal afgelopen 8 januari
Het was gezellig, maar niet super druk. De band 'No man' probeerde het wel, maar
er kwam niet al te veel sfeer in.
5.Kklauwe tocht, Bone en Jan. Volgende toggie illegale cafés (Luuk)
Het was een mooie tocht, maar wel lang vanwege de koude. Vooral bij het
IJsselmeer, daar was het 'zo' koud. Heren bedankt voor de organisatie van de tocht!
Luuk heeft eens geopperd dat een 'illegale cafés tocht' misschien wel een keer leuk
is. “Die zijn er wel in de buurt.”
De voorzitter stelt voor om dit te gaan doen. Hij draagt Luuk voor, als bedenker van
het idee, voor het organisatie comité.
Verder worden voor de organisatie ook nog Jan van der Linden en Erwin Wisman
voorgedragen. Zij zaten tijdens de laatste tocht in de bezemwagen met een kapotte
solex. Met z'n drieën zullen zij de tocht gaan uitzetten.
Applaus voor deze heren!!!
6.Pauze - Contributie
Dit punt slaan we over vanwege de film van de solexrace die na de vergadering nog
getoond gaat worden. Anders wordt het zo laat.
6a.Balletagecommissie nieuwe leden
Er zijn twee potentiële nieuwe leden. Één is 't zeuntje van de voorzitter.
Beide zijn niet komen opdagen op de vergadering. Voorlopig stroomt er dus nog
geen vers bloed door de aderen van de vereniging.
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7.2011 binnenlandse reisje: Pieterpad, Texel, Zuiderzeeroute of ???
De voorzitter heeft eens op internet lopen zoeken. Het Pieterpad is lopend 480 km,
maar met de fiets (en dus ook Solex 574 km). Dat is wel ver voor een weekendje.
Er zal nog gebeld worden met 'Steeksleuteltje 9' uit Texel. Zij hebben aan het eind
van Augustus een feestweekend op het eiland met o.a. solexrace.
Deze vergadering wordt nog geen beslissing genomen hierover, het punt wordt
doorgeschoven naar de volgende vergadering.
8.Evenementen? 2011, zaterdag 12 maart 12, 5 jaar bestaan van de club. Wie,
wat, hoe
Op 12 Maart is het 12 ½ jarig bestaan van de club. Iedereen is het er wel over eens
dat het gevierd moet worden.
Om het precieze programma voor dit jubileum samen te stellen wordt een
commissie aangewezen. Luuk is als aandrager van dit punt de eerste die in de
commissie plaats moet nemen.
Verder melden zich aan: Rolf, Henk en Freddy.
Er worden een aantal voorstellen gedaan, zoals:
• met de bus weg.
• Het allereerste ritje van de Solexclub nog een keer over doen.
• Karten met z'n allen.
• Daggie weg.
• Naar Amsterdam.
Het voorlopige idee is met een bus weg te gaan op 12 maart. 11:00 uur verzamelen,
12:00 uur vertrekken. (Maar dit kan natuurlijk nog veranderen, wanneer de
commissie met andere ideeën komt.)
9.2012Buitenlands ritje. Denemarken, De Ardennen, Ierland of ?
Australië - Nieuw Zeeland – Moskou?
De buitenlandse rit speelt pas in 2012. 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 later oppakken.
10.Belangrijke data: Volgende vergadering, toggie, binnenlands reisje,
solextreffen, solextjoprace
De volgende tocht zal zijn op 27 februari. Om 12:00 uur verzamelen bij 'de Karre'.
De volgende vergadering op 28 februari. Aanvang 20:30 uur.
Het jubileum uitje is op 12 maart. Voorlopige aanvang om 11:00 uur bij 'de Karre'.
Het treffen en de race is in het eerste weekend van oktober.
Weekendje weg ??
11.Kroamschudd'n
Alfonds is vader geworden van Dennis. Ernst is vader geworden van Jasper.
Beiden van harte gefeliciteerd!!
Er zal een delegatie vanuit de club bij jullie langs komen. Zet de beschuiten maar
klaar.
Erik zegt dat hij al 4 keer vader is geworden, en is er alleen bij de eerste bezoek
geweest. En toen hadden ze ook nog kleertjes mee die veel te klein waren.
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12.Rondvraag
Freddy:
Misschien kunnen de 'Amerika Solexen' geregistreerd worden via de Duitse TUV.
Hans en Freddy zijn hier mee bezig. Zodra er nieuws is horen jullie meer.
Geert:
Bedankt voor de fruitmand die ik kreeg toen ik met m'n brieke benen thuis zat.
Werd erg gewaardeerd.
Henk:
Het heeft niks met de Solex te maken, maar op zaterdag 19 februari is er een
vergadering voor de Formule1 liefhebbers. Waar gaan we dit jaar heen. Tevens
wordt de film van gelopen jaar in Turkije vertoond.
13.Hoofdfilm 'Steeksleuteltje 9 meets de Tjop Tjoppers'.
Tijdens het wachten op de start van de film is er gelegenheid tot betalen van de
contributie voor 2011. (Nog tijdens de vergadering is de laatste hand gelegd aan de
'editing' door buurman Michiel.)
14.Dank voor uw komst op deze novelijke bijeenkomst!!!!!

Illegale
cafés?!
Heheheh...
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