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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
24 juni 2013
De notulist

Aanwezig:
Afwezig:

19 man.
De overige leden.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:43
2. In- en Uitgaande post
 Er is geen ingaande post van 'het rolletje' uit Akersloot. Hun boekje gaat rond
ter inzage.
 De voorzitter heeft de vraag gekregen van Lydie Galema mee te helpen bij
televisie opnames in 'Zonnewiede' in Giethoorn. Er is gevraagd met een
aantal Solexen, rijders en reserve outfits te komen om een echte solex sfeer
te krijgen. Dit is op 2 juli.
Harm, Henk, Aad, Martijn en Jan gaan hier heen. Om 09:30 verzamelen bij
de Karre.
 Er is geen uitgaande post
3. Notulen van de vorige vergadering
De notulen zijn met een staand applaus goedgekeurd.
4. Financieel overzicht; Feest of koeken verkopen
De kascommissie is bij de penningmeester geweest voor de controle van het
kasboek. Nadat alle plussen en minnen opgeteld waren bleef er nog zo'n € 3700,over. De vereniging is financieel gezien zeer gezond.
5. Nagenieten laatste Solex tocht Paul + Richard.
Vanwege persoonlijke omstandigheden konden Paul en Richard de tocht niet
uitzetten. Henk en Harm hebben op het laatste moment nog een alternatieve tocht
uitgezet met een stop bij Anke in de schuur en bij de Waterlelie in Belt-Schutsloot.
Leuk toggie, maar wel weer aan de frisse kant.
6. Evaluatie Zuiderzeeroute: Aad, Hans, Rolf, Freddy
De zaterdag was er veel wind. Alleen maar tegen.
Het laatste deel van de zaterdag route was er ook nog regen.
Dit was nogal zwaar. Met grote meerderheid van stemmen is besloten om de
zondagroute in te korten. Niet via de afsluitdijk terug, maar via de dijk Enkhuizen –
Lelystad.
Het is een zeer mooie route vooral het stuk door Gelderland en Utrecht.
Na afloop is er nog € 280,- in kas. Voor dit bedrag kunnen nog badges aangeschaft
worden. Het restant wordt in de kas van de volgende tocht gestopt.
7. Pauze
8. Bekendmaking wanbetalers Solexclub
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De club telt 47 betalende leden.
Alle leden die bij zijn met de contributie worden opgenoemd. Degenen die niet
genoemd worden dan dat ze een achterstand hebben en kunnen alsnog bij de
voorzitter de contributie afdragen.
9. Commissies weekendtreffen en Solexrace 4, 5 en 6 oktober.
Tijdens de vorige vergadering zijn de commissies al samen gesteld.
Ronald wordt nog toegevoegd aan de race commissie.
Weekend commissie:
 Martijn
 Geert
 Dirk
 Niels
Race commissie
 Rolf
 Ernst
 Henk K
 Hans
 Rik
 Ronald.
Van de andere leden wordt verwacht dat ze hand- en spandiensten wanneer dit
gevraagd wordt vanuit één van de commissies.
De weekendtreffen commissie:
Zaterdagmiddag is er geen programma bij het buurthuus. Er zal een toggie gereden
gaan worden, met activiteiten onderweg.
De muziek voor de vrijdagavond moet nog ingevuld worden.
Voor de zaterdagavond zijn de steaming piano's gecontracteerd.
De commissies zullen na de bouwvak vakantie vergaderen.
Harm heeft nog wel een 'Wrak van de Weg'.
10. Belangrijke data:
2 juli
Wat

Omlijsting bij TV opnames

Wie

Harm, Henk, Aad, Martijn, Jan

Hoe laat

09:30 verzamelen bij de Karre

Organisatie Lydie Galema

18 augustus

Waar

Zonnewiede Giethoorn

Wat

Solextocht

Wie

Alle leden

Hoe laat

11:30 verzamelen, 12:00 vertrek

Organisatie Richard & Paul
Waar
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19 augustus

Wat
Wie

Algemene ledenvergadering
Alle leden

Waar

Café de Karre

Hoe laat

20:30

4, 5, 6 oktober Wat
Wie

Solextreffen + Solexrace
Alle leden

Waar

Buurthuus Basse/Café de Karre

Hoe laat

Om 20:00 ceremoniële opening

11. Rondvraag, Kroamschudd'n, fruitmanden (Marco)
Martijn:
Gaan we nog iets doen voor het 15 jarig bestaan van de club?
De voorzitter vind dit een goed punt voor de volgende vergadering.
Anke oppert om bij het Solextreffen/-race wat extra's te doen.
Richard:
Ik heb niks te melden.
Henk:
Iemand suggesties voor de buitenlandse reis volgend jaar?
Martijn => Legoland
Ernst => Luxemburg
Henk: Moet er nog kroam geschud worden bij Marco?
Ja, Hans en Ernst gaan hier naar toe.
12.Sluiting vergadering
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