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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
29 september 2014
De notulist

Aanwezig:
Afwezig:

Het erelid, de voorzitter en 16 overige leden
de rest.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:41.
2. In- en Uitgaande post

De vergunning voor de Tjoprace is binnengekomen.
3. Notulen van de vorige vergadering
Er waren geen notulen van de vorige vergadering beschikbaar.
4. Solexpuntensysteem
Het voorstel van de voorzitter is om bij alle aktiviteiten met de Solex een
puntensysteem in te voeren.
Het idee er achter dat we veel te vaak weggaan zonder de leren jas, klompen en
helm. Voor de uitstraling en eenheid van de club is het mooier om wel allemaal in
tenue te rijden.
Bij 13 strafpunten moet een een rondje bij de vergadering gegeven worden. 1
strafpunt bij het ontbreken van de helm, jas of klompen. 3 strafpunten bij uitvallen bij
een tocht. 5 strafpunten bij vertrek met een lege tank.
Er zijn nogal wat vragen en opmerkingen. Besloten is dat de voorzitter nog verder
gaat uitdenken hoe dit door te gaan voeren.
5. 16 jaar bestaan. 13 september evaluatie tocht + feest
Als eerste bedankt de voorzitter de commissie voor de de leuke dag. Het was erg
geslaagd. Een mooie tocht en een leuk feest. Omdat het feest bij de voorzitter thuis
was heeft zijn vrouw nog een bos bloemen en de envelop gekregen. Daarvoor ook
nog hartelijk bedankt.
Bij de tocht was er wat 'gedoe' bij de laatste stop. De commissie had aangegeven dat
we verder zouden, niet iedereen wilde direct mee omdat er nog hapjes en drankjes
waren.
De voorzitter geeft aan bij een tocht de organiserende 'commissie' bepaald wanneer
we bij een tussenstop vertrekken.
6. Pauze
Tijdens de pauze worden '15-jarig bestaan' t-shirts uitgedeeld. Mooie shirties! Ook
worden er nog een aantal sponsorgelden voor de Tjoprace geregeld.
7. Weekendtreffen commissie aktiviteiten + tijden
De opening van het treffen is vrijdag 3 oktober om 21:00 uur.
Zaterag is het vertrek voor de tocht om 13:00 uur.
De meeste dingen zijn wel geregeld. (Bardiensten, opruimen, klaarzetten.) We
kunnen dus los!!!
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8. Commissie tjoprace aktiviteiten + tijden. Wie, wat, waar.
Zoals al aangeven bij punt 2 in deze notulen is de vergunning voor de race binnen.
De verzekering is ook rond.
Het sponsorblaadje wordt ook aangewerkt.
Om 13:00 start de race.
Dhr. Otto Coenen is vorige week overleden. Er is een voorstel om een minuut stilte te
houden voorafgaande aan de race. Iedereen stemt hiermee in.
Voor het wrak van de weg is de commissie druk op zoek geweest. Dat was nogal een
opgave. Er zijn niet zoveel wrakken meer.
Ernst en Ronald blijken beide nog een wrak te weten/hebben. Daarmee zijn we dus
voor volgend jaar ook al voorzien.
De vraag is dan nog hoe het wrak vernietigd moet worden. Misschien met een Bis Six
van Agrifac. Alex gaat navragen wat er mogelijk is.
Vorig jaar waren er niet zoveel deelnemertjes aan de skelterraces. Dus... Als je nog
kinderen weet die mee kunnen en willen doen. Laat ze zich opgeven.
We krijgen 100 pakken stro die ook al bij de Basse TT zijn gebruikt. Daarnaast
worden er nog 50 pakken bijgekocht. Deze kunnen we na de race wel weer
verkopen. Als je nog een koper weet, graag melden bij de voorzitter.
Het stro moet opgehaald en teruggebracht worden. De voorzitter gaat er nog
achteraan om iemand van buiten de club te krijgen die het terug wil brengen.
De verzekering is weer € 200,- duurder dan vorig jaar. De premie was in de
zevenhonderd euro. Nu is het in de negenhonderd euro.
Wie weet er nog sponsors? In verband met de hogere verzekeringspremie kunnen
we ze goed gebruiken.
Zondag vanaf 10:00 aanwezig. We beginnen met een bakkie koffie om wakker te
worden. Vanaf 11:00 beginnen we met het afzetten van de wegen, het neerzetten van
de pakken stro en de overige voorbereidingen.
De hekken voor de toegangswegen moeten als eerste geplaatst worden en als
laatste weggehaald worden.
9. Belangrijke data
3 oktober Wat

Solextreffen met de Begonia Beat Band en Trio Horny &
Happiness

Wie

Voor iedereen (natuurlijk)

Waar

Buurthuus Basse

Kosten

Gratizzzz!

Hoe laat

Om 21:00 de grandioze, spectaculaire opening

Organisatie De Treffencommissie
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4 oktober

Wat
Wie

Solextoggie
Voor alle leden

Waar

Starten bij Buurthuus Basse

Hoe laat

Vanaf 12:00 verzamelen, vertrek 13:00 uur.

Organisatie De Treffencommissie
4 oktober

Wat
Wie

Solextreffen met de Hockenheimers en de Boerenrockies.
Voor iedereen (natuurlijk)

Waar

Buurthuus Basse

Kosten

€ 5,00-

Hoe laat

Vanaf 20:00 is de zaal open

Organisatie De Treffencommissie
5 oktober

Wat
Wie

Tjoprace
Leden en niet-leden

Waar

Door de binnenstad van Tuk

Aanwezig

Vanaf 10:00 worden alle leden verwacht in de Karré.
11:00 begint de opbouw van het circuit.

Start

Om 13:00 is de eerste manche.

Organisatie De Racecommissie
20 oktober Wat
Wie
Waar

Café de Karre

Hoe laat

19:30

20 oktober Wat
Wie

3 januari

Commissie vergaderingen Treffen en Race
De Treffencommissie en de Racecommissie

Algemene ledenvergadering
Alle leden

Waar

Café de Karre

Hoe laat

20:30

Wat
Wie

Nieuwjaarsbal
Iedereen

Waar

Café de Karre

Hoe laat

20:30

Organisatie Balcommissie
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10.Rondvraag
Dirk: Nog terugkomende op een punt eerder uit de vergadering. Bij een tocht moet
iedereen luisteren naar de commissie.
Henk: Dirk van Vianen (van de Solexclub uit Wanneperveen) ligt nu in coma. Het is
waarschijnlijk een aflopende zaak.
Voorzitter: Zijn de financien van het rondje IJsselmeer nu al een keer afgehandeld?
Volgens Aad hebben we nog steeds geen rekening binnen van de camping in
Enkhuizen.
Voorzitter: Harm krijgt een andere bus. Een blauwe.
11. Sluiting van de vergadering
Geen film, wel thuis!
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