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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
20 oktober 2014
De notulist

Aanwezig:
Afwezig:

Het erelid, de voorzitter en 17 overige leden
de rest.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:48 met de melding dat er vanavond ook de
film van de Solexrace te zien zal zijn.
2. In- en Uitgaande post

3. Notulen van de vorige vergadering
Harm leest de notulen van de vergadering van 29 september voor. Ze worden
goedgekeurd.
4. Solextreffen evaluatie
De organisatie van het treffen is zeer tevreden. Vrijdag om 21:00 was de
vlagceremonie deels in het donker. Puntje voor volgend jaar.
Verder was er goede muziek en veel volluk.
Het feest heeft nog € 180,- opgeleverd.
Het grafitti spuiten voor de kinderen was een groot succes. Volgend jaar bodypaint.
5. Solexrace evaluatie
Er is een tekort van € 312,15. Dit komt door de duurdere verzekering en het kopen
van 50 extra pakken stro. Deze konden na de race niet worden doorverkocht.
Er is een extra sponsor: Café de Karre met een bedrag van € 312,15. Daarmee
komen we precies uit de kosten.
Volgens de voorzitter moeten we volgend jaar wat meer proberen te doen. Er hebben
22 leden geraced dus 23 leden niet. Ideeën zijn welkom.
Als de sponsors eerder bekend zijn kunnen deze op de site en de facebookpagina
van de club genoemd worden. Dat maakt het aantrekkelijker om te sponsoren.
Er is nog statiegeld van de startnummers. Dit wordt uitgedeeld.
Misschien moet er volgend jaar weer een pispaal komen. Er stonden weer lange rijen
voor de (heren)wc.
6. Pauze en uitdelen t-shirts
7. Kouweklauwen tocht
De (eerste?) kouweklauwentocht van dit seizoen wordt op 7 december verreden.
Om 11:30 verzamelen, vertrek is om 12:00.
Paul en Richard gaan de tocht uitzetten.
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8. 2015 buitenlands uitje Schotland
Na enig overleg komen we uit op vertrekken op 5-6 juni en 10 juni weer terug. De
commissie gaat verder met de voorbereidingen.
Na een rondje 'Wie gaat er mee?' zijn er 7 man zeker en 12 vraagtekens.
Tijdens de volgende vergadering zal de commissie een update geven.
9. Belangrijke data
7 december Wat
Wie

3 januari

12 januari

5-10 juni?

Solextoggie
Voor alle leden

Waar

In de regio

Hoe laat

Vanaf 11:30 verzamelen, vertrek 12:00 uur.

Organisatie

Paul en Richard

Wat
Wie

Nieuwjaarsbal
Iedereen

Waar

Café de Karre

Hoe laat

20:30

Organisatie

Balcommissie

Wat
Wie

Algemene ledenvergadering
Alle leden

Waar

Café de Karre

Hoe laat

20:30:00

Wat
Wie

Buitenlandse rit
Alle leden

Waar

Schotland

Organisatie

De Schotlandcommissie

10.Rondvraag
30Euro live is gecontracteerd. Ze kosten € 1250,Erik heeft nog steeds geen rekening binnen van de camping in Enkhuizen.
Er komen nog badges van de 'Schoklandrit'.
In de Schotlandcommissie zitten: Erik, Erik, Aad en Henk.
11. Sluiting van de vergadering
film!!!
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