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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
4 februari 2013
De notulist

Aanwezig:

25 mannen, 1 vrouw. (Dat is inclusief het ere-lid)

Afwezig:

De overige leden.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met de woorden dat we dit jaar 15 jaar bestaan.
Deze vergadering zou Jan Kraak komen. Jan is organisator van de GP
IJsselmuiden. Jan is ziek en komt niet. De volgende keer neemt hij een DVD van de
GP mee die tijdens de dag gemaakt is.
2. In- en Uitgaande post
 Het traditionele Boekje van 'Het rolletje' is weer binnengekomen.
 Een brief over '65 jaar Solex in Nederland' en de activiteiten die daaromtrent
georganiseerd worden.
 Het Solexmuseum in Colijnsplaat heeft een brief gestuurd. Ook daarin
aandacht voor 65 jaar Solex in Nederland.
3. Notulen van de vorige vergadering
Een grandioze mislukking maar ze worden wel goedgekeurd.
4. Evaluatie Toggie
Ernst, Hans en Eddie hebben op 11 november een tocht uitgezet. Het was niet al te
koud die dag. Ernst zegt dat het vanaf het laatste café terug altijd ieder voor zich is.
Samen uit, samen thuis is beter. Er wordt gezegt dat dat wel een goede naam voor
een Solexclub is.
De eerste en enige afvallers deze rit waren Eddie & Sander & Freddy. Zij moeten de
volgende tocht uitzetten.
31 maart, 1e paasdag, zal deze verreden worden.
5. GP IJsselmuiden
Bekijken van de DVD en Jan Kraak verteld... gaan door naar de volgende
vergadering.
6. 15 jarig bestaan Solexclub. Vergrijzing?
Binnenlands reisje: Zuiderzeeroute, Pieterpad, Ronde van NL, suggesties.
Als nieuwe suggestie komt binnen: De Hanze route rijden en kijken bij de
Nijmeegse Vierdaagse.
Ook wordt voorgesteld om naar het '65 jaar Solex in Nederland' jubileum te gaan.
De voorzitter heeft wat extra informatie over de verschillende suggesties die al
gedaan zijn:
 Pieterpadroute: Meer dan 500 km
 Zuiderzeeroute: Ongeveer 400 km
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Bij stemming wordt bepaald waar we dit jaar heen gaan:





Pieterpadroute:
Zuiderzeeroute:
Nijmeegse vierdaagse (hanzeroute):
65 jaar Solex:

8 stemmen
13 stemmen
10 stemmen
9 stemmen

De keuze valt dus op de Zuiderzeeroute.
Voorlopig wordt 'ergens in mei' als datum geprikt.
De volgende vergadering zal er een commissie samengesteld worden.
7. Pauze + contributie
De contributie kan betaald worden!!!!
8. Ballotagecommissie nieuwe leden
Er zijn geen aspirant leden die zich aangemeldt hebben. Snel door naar het
volgende punt.
9. Belangrijke data:
31 maart
Wat

Toggie

Wie

Iedereen

Hoe laat

Vanaf 12:00

Organisatie Eddie, Sander & Freddy

15 februari

Mei ??

Waar

Café de Karre

Wat

Algemene leden vergadering + film GP
IJsselmuiden

Wie

Alle leden

Hoe laat

20:30 uur

Waar

Café 'De Karre'

Wat
Wie

2-jaarlijkse binnenlandse rit
Alle leden

Waar

Nederland

10. Rondvraag, Kroamschudd'n, fruitmanden
Rolf: Er is nog € 320,- over van Trier. Iedereen die mee is geweest krijgt € 10,- en
een badge.
Wat er overblijft gaat de kas in voor het grote 15 jaar bestaansfeest.
Freddy: Vorige vergadering was er nog sprake van een rekening van de EHBO, de
verzekering en de pispaal.
Volgens Henk is de rekening van de EHBO betaald.
De rekening voor de verzekering is nooit binnengekomen. We hebben dus
waarschijnlijk onverzekerd rond gereden.
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De pispaal is betaald door 'De Karre'.
Henk: De verloting bij het nieuwjaarsbal heeft na aftrek van de prijzen nog € 55,opgeleverd.
Richard: Bedankt voor de gigantische fruitmand.
Ernst: Kroamschudd'n bij Marco moet nog steeds. Gaat binnenkort gebeuren.
Erik: Is er nog een collectieve verzekering voor de Solex binnen de club?
Die is er niet, iedereen verzekerd voor zichzelf.
11.Dank voor deze novelijke bijeenkomst
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