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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
3 september 2012
De notulist

Aanwezig:

29 mannen, 1 vrouw. (Dat is inclusief het ere-lid)
Moniek van Orka theaterproducties
De overige leden.

Afwezig:

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkom voor Anke.
Ze verteld dat ze vandaag voor 't eerst sinds haar verwonding op Woodstock weer
naar het werk is geweest.
Ze had een hersenschudding en een gebroken kaak. Onderhand gaat het weer
beter. Robert, Harm, Hans, Henk en Geert zijn langs geweest om een fruitmand te
brengen.
Met Frank Hanema gaat het op het moment gelukkig redelijk goed. Momenteel
geen kuren meer, over een aantal weken weer naar het ziekenhuis voor verdere
onderzoeken.
2. In- en Uitgaande post
 Solexclub 'het rolletje' heeft weer een boekje gestuurd
 De vergunning voor de Solexrace is binnen.
 Er is een tussenstand van de poll op de solex site:
Skelter race
11%
Kruiwagen race
0%
Vrouwen race
8%
Step race
3%
Elektrische fietsen race 11%
Naturisten race
19%
Fun race
22%
Minibikes race
14%
Oude brommers race
8%
Zeepkisten race
5%
De race commissie zal deze stand meenemen voor de organisatie van de
race.
3. Notulen van de vorige vergadering
De voorzitter doet een steekproef of de notulen gelezen zijn:
Richard:
Niet gelezen
Jan Hein:
Niet gelezen
Aad:
Niet meegenomen deze keer
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen.
4. 2 en 3 juni 80 jarige oorlog
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Moniek heeft de DVD meegenomen van 'Steenwijk van Slag'. Binnenkort komt er
een film avond om deze te bekijken.
Ernst wordt bedankt voor zijn inzet vanuit de club.
4a. De volgende tocht wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering want
binnenkort is het treffen al incl. tocht.
De organisatie voor de volgende tocht blijft bij Eddie, Ernst en Hans.
5. 15 september IJsselmuiden
Om 11 uur is er een briefing voor de deelnemers aan de dag.
12 uur beginnen de eerste demonstraties/races.
In totaal zijn er 7 verschillende klassen van Solexen tot rally auto's tot
vrachtwagens.
In het rennerskwartier staan we bij de classic reacers.
Alle deelnemers krijgen een bandje welke recht geeft op een happie, een drankie
en gebruik van het buffet. Ook geld het bandje als toegangsbewijs voor de
feesttent.
We gaan op de Solex heen en met auto/aanhanger terug.
Vertrek vanaf 'De Karre' om 8 uur. De rit er naartoe is zo'n 40 kilometer. Om 10:00
uur zijn we dan in IJsselmuiden.
Rolf wil wel met een busje en de ballonkar naar IJsselmuiden rijden om mensen op
te halen. Hiervoor gaat hij een busje huren bij woudstra.
De bus van Harm gaat mee als bezemwagen.
Er zijn zo'n 15 leden die graag mee willen.
De demonstratie ritten die we moeten geven moeten uiteraard in 'vol ornaat' worden
gereden. Dus leren jas, klompen en pothelm op.
6. Pauze
6a. Ballotage
Bas van de Basse wil graag lid worden.
Hij rijdt nu eenzaam alleen rond op zijn Solex en wil graag samen met anderen
rijden.
Natuurlijk wordt hij ondervraagd door de ballotage commissie.
Hij moet 3 vragen goed beantwoorden om lid te worden:
1.
Wat is de mengverhouding voor de Solexbenzine: Het antwoord is 1:25. Na
enig aandringen blijkt hij 1:25 mijl te bedoelen. Dat is een goed antwoord
2.
Hoeveel cc motorinhoud heeft een Solex: Het antwoord 49 cc is juist.
3.
Hoeveel spaken zitten er in het achterwiel van een Solex: Het antwoord 28 is
niet juist. Het zijn er 36.
Omdat niet alle vragen correct zijn beantwoord moet hij een prestatie leveren om
toch lid te kunnen worden. Hij moet clown spelen bij het solextreffen op
zaterdagmiddag.
Hij wil graag een liedje spelen, zichzelf begeleidend op de ukelele. Het Steenwieker
toorn word luidkeels meegezongen. (Bij het refrein...)
Dit is toch niet genoeg. Bas gaat akkoord met zijn clowns opdracht. Daarmee wordt
hij lid van de club.
Bas, welkom bij de Tjop Tjoppers!!!
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7. Solextreffen 5 en 6 oktober info commissie
Martijn: Vrijdagavond om 8 uur het traditionele hijsen van de vlag, ter opening van
het treffen. Jan Hein gaat dit begeleiden door het spelen van het volkslied.
's avonds treedt Garage Force op.
Zaterdagmiddag is er de tocht. 1/2 1 is het vertrek vanaf het buurthuus. De tocht
wordt uitgezet door Geert en Martijn.
Na de rit is er een feestprogramma, ook voor de kleintjes!
Zaterdagavond is er natuurlijk een spetterend optreden van 'De Wembleys'.
8. 7 oktober, de tjop solexrace, solex racecomissie
Er is 2 x meer stro dan vorig jaar, er zijn 3 x zoveel hekken. Er wordt een aparte
oversteekplaats gemaakt.
Er wordt nog een extra vergadering georganiseerd met de vlaggers.
Er komt een plaszuil buiten.
Het rennerskwartier is op de parkeerplekken van Brouwer op de bergweg.
Iedereen moet op tijd aanwezig zijn op zondag om mee te helpen opbouwen. Om
10:00 uur aanwezig!!!
9. Belangrijke data:
15 september Wat
Wie
Hoe laat

07:30 verzamelen bij 'De Karre'

Waar

In IJsselmuiden

20 september Wat

5, 6 oktober

7 oktober

15 oktober

5 januari

Demonstraties bij GP IJs
Iedereen die mee wil

Commissie vergadering treffen (let op:
donderdag!)

Wie

De commissie leden

Hoe laat

20:00 uur

Waar

Café 'De Karre'

Wat
Wie

Solextreffen
Iedereen die wil komen.

Hoe laat

's avonds

Waar

Buurthuus Basse

Wat
Wie

Solexrace
Alle leden en overige racers

Hoe laat

12:00 uur eerste heat

Waar

Tuk

Wat
Wie

Algemene leden vergadering
Alle leden

Hoe laat

20:30 uur

Waar

Café 'De Karre'

Wat

Nieuwjaarsbal
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Wie

Iedereen

Hoe laat

Nog niet bekend

Waar

Café de Karre

10.Rondvraag, kraamschudd'n, fruitmanden
Donderdag 13 september gaan een aantal leden een bezoek brengen aan Frank.
Anke, Henk en Martijn gaan naar hem toe.
Kraamschudd'n bij Marko:
Ernst, Hans en Martijn gaan een kijkje brengen bij de nieuwe wereldbewoner.
Martijn:
Uitkijken met glas en peuken bij het buurthuus. Peuken in de asbakken, ook buiten!
Anke:
Bedankt voor de fruitmand.
Ernst:
Heeft iemand nog een wrak van de weg?
Harm misschien nog wel.
Ernst:
Wie wil de film van 'Steenwijk van slag' hebben?
12 man steekt de hand op.
11.Dank voor deze novelijke bijeenkomst
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