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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
16 mei 2011
De notulist

Aanwezig:
Afwezig:

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

1.Opening
De voorzitter opent de vergadering, en heet iedereen welkom.
Remko heeft zich afgemeld.
2.In- en Uitgaande post
Er was geen in- en uitgaande post.
3.Notulen van de vorige vergadering
Er zijn geen op- en aanmerkingen over de notulen van de vorige vergadering.
Hierbij zijn ze akkoord
4.Solextoggie 10 April jongstleden. Wie volgende toggie?
Het was een leuke rit. Rob en Ed worden bedankt voor de organisatie.
Voor het uitzetten van de volgende tocht melden Geert en Alex zich aan.
5.Steeksleuteltje 9 daggie met ons uit, wat dit is blijft een verrassing onder
voorbehoud 2 Juli.
Op Texel organiseert Steeksleuteltje9 hun jaarlijkse 'slippiesrit'. Wij gaan daar met
de club ook naartoe.
Het idee is om op vrijdag 1 juli richting Texel te gaan. 2 juli meedoen aan de
slippiesrit en op 3 juli weer terug naar huis. Tijdens de heen en/of terugreis wordt
dan (een deel van) de Zuiderzeeroute gereden.
Een snelle telling geeft aan dat er wel een man of 20 mee willen.
Voor de organisatie commissie geven zich op:
Jan van der Linde
Paul
Richard
Rolf
Henk Hartkamp
Rolf blijkt dat weekend op vakantie te zijn. Hij stapt direct weer uit de commissie en
laat commissie activiteiten over aan Alexander.
6.Pauze – Contributie
Nou uhh. Pauze, dusss...
7.Bekendmaking wanbetalers (Kost een rondje)
Alle aanwezigen hebben de contributie voor 2011 betaald. Er worden dus een
'rondjes' uitgedeeld.
8.Evaluatie 12,5 jaar bestaan solexclub
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Volgens Rolf was het een mooie dag. We hadden er mooi weer bij. Volgens Henk
was de heenweg in de bus net een schoolreisje. Iedereen aan de cola en sinas.
Op de terugweg was het bier wat meegenomen was in de bus bij Emmeloord al op.
Door de warmte was iedereen zeer dorstig geworden.
's avonds de barbecue en het feest was erg gezellig, met DJ Henk.
9.2012 buitenlands ritje denemarken, ardennen, ierland of ? Australie, nieuw
zeeland, moskou, venus, tuktoyaktuk, van Trier naar hier?
Besloten is dat we de volgende vergadering gaan stemmen over het reisdoel.
10.Belangrijke data: Volgende vergadering, toggie, binnenlands reisje,
solextreffen, solextjoprace

12 juni

Wat

Solextoggie

Organisatie Geert en Alex

12 juni

20 juni

1-3 juli

Waar

Café de Karre

Vertrek

12:00 uur. (Half twaalf aanwezig!)

Wat

Jubileum van Erik

Waar

De stopnoalden buurte in Witte Paarden

Vertrek

Na afloop van het toggie

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
Alex: Gaat we nog naar de TT nacht?
Henk is niet gebeld met de vraag voor het geven van een demonstratie zoals een
aantal jaar geleden.
Er is verder geen animo om er 'zomaar' heen te gaan.
13.
14.Dank voor uw komst op deze novelijke bijeenkomst!!!!!
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