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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
28 maart 2011
De notulist

Aanwezig:
Afwezig:

25 leden. (Inclusief het ere-lid en de voorzitter)
De overige leden.

1.Opening
De voorzitter opent de vergadering, en heet iedereen welkom.
Remko en Jan Hein komen later omdat ze vanavond ook voetbaltraining hebben.
2.In- en Uitgaande post
'De Reutel' uit Coevorden heeft een uitnodiging verstuurd voor een tocht in Dalen
op 28 mei.
3.Notulen van de vorige vergadering
Er zijn geen op- en aanmerkingen over de notulen van de vorige vergadering.
4.Volgende solextoggie.
Ed en Rob zijn druk met de voorbereidingen van deze tocht bezig.
10 april. 1/2 12 verzamelen, 12 uur vertrek vanaf de Karre.
Harm zal zorgen dat er een reservesleutel van de bus beschikbaar is.
5.Steeksleuteltje 9 daggie met ons uit, wat dit is blijft een verrassing onder
voorbehoud 2 Juli.
Niets nieuws bekend. Het gaat nog steeds door. Voor de rest blijft het geheimzinnig.
6.Pauze – Contributie
Tijdens de pauze wordt er volop contributie betaald.
7.Bekendmaking wanbetalers (Kost een rondje)
Alle aanwezigen hebben de contributie voor 2011 betaald. Er worden dus een
'rondjes' uitgedeeld.
8.2011 zaterdag 12 maart 12,5 jaar bestaan solexclub
Luuk verteld dat het middagprogramma op 23 april geheim is.
Iedereen die mee wil moet vanavond € 50,- betalen. Dit vanwege
reserveren/betalen vooraf.
Iedereen die 's middags mee gaat wordt op 23 april om 12 uur verwacht bij het
Basser Buurthuus. Na een bakkie koffie vertrekken we dan om 13:00 uur.
We verwachten om een uur of 7 weer terug te zijn in Basse. Daar staat de barbecue
klaar. Aansluitend is de feestavond op dezelfde locatie.
9.2012 buitenlands ritje denemarken, ardennen, ierland of ? Australie, nieuw
zeeland, moskou, venus, tuktoyaktuk?
Dit punt wordt doorgezet naar de volgende vergadering.
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10.Belangrijke data: Volgende vergadering, toggie, binnenlands reisje,
solextreffen, solextjoprace
Voor de zaterdagavond bij het Solextreffen heeft Henk 'Shit Happens' gesproken.
Ze hebben nu een andere naam: 'Wembleys'. Ze lijken wat boven ons budget te
zitten. Henk heeft aangegeven dat we € 500,- willen betalen. Ze gaan het nog
overleggen en nemen contact op.
De datum voor de volgende vergadering wordt vastgesteld op 16 mei.
10 april

Wat

Solextoggie

Organisatie Robert en Eddie

23 april

23 april

Waar

Café de Karre

Vertrek

12:00 uur

Wat

Jubileum, dagprogramma

Waar

Buurthuus Basse

Vertrek

13:00 uur

Wat

Jubileum, avondprogramma

Waar

Buurthuus Basse
Voor leden, aanhang, vrijwilligers en oud-leden

16 mei

1-3 juli

Aanvang

20:00 uur

Wat

Ledenvergadering

Waar

Café de Karre

Aanvang

20:30 uur

Wat

Binnenlandse rit

Waar

Nederland

30 sept – 1 okt Wat
2 okt

Solextreffen

Waar

Buurthuus Basse

Wat

Solextjoprace

Waar

Het centrum van Tuk

11.Verslag kroamschudd'n
kroamschudd'n bij Alfons, Ernst en Erik (3x) door Harm, Geert, Luuk, Paul en Henk.
Dit punt wordt doorgezet naar de volgende vergadering.
12.Rondvraag
Aad: Hebben we al een idee hoelang we in 2012 weg willen?
Henk: Nee nog niet. Maar dat is ook nog ver weg. De volgende vergadering komt
dit wel weer ter spraken.
Rolf: Wanneer we in 2012 naar Luxemburg gaan, kunnen we ook wel bij de Ludolfs
langs. (Discovery channel, auto slopers)
13.
14.Dank voor uw komst op deze novelijke bijeenkomst!!!!!
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