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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
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De notulist

Aanwezig:
Afwezig:

Het erelid, de voorzitter en 19 gewone leden
De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:49.
Speciaal voor Frank staan er nieuwe foto's op de agenda.
De voorzitter heeft Robert van Zanten gevraagd of het mogelijk is om met een tank
het wrak van de weg te pletten. Dat wordt niks, maar hierover later meer.
2. In- en Uitgaande post

Solexclub Brommen of fietsen uit Montfoort heeft een uitnodiging gestuurd
voor een toertocht op 17 mei. Er is wel wat animo, maar het is ook wel ver weg. Er
wordt geen besluit genomen wel of niet heen te gaan.

Er is een factuur van Antagonist, de provider waar de website gehost wordt.
De factuur wordt door de penningmeesteres meegenomen zodat deze aan Freddy
betaald kan worden.
3. Notulen van de vorige vergadering, Hendrik mag zeggen wie ze voorleest.
Hendrik is niet aanwezig in de vergadering. De voorzitter belt hem op om te vragen
wie de notulen moet voorlezen. Helaas krijgt hij de voicemail. Als Hendrik nog op tijd
terugbelt kan hij nog zeggen wie de notulen moet voorlezen.
4. Solextocht evaluatie 22 maart Freddy & Luuk
Volgens Luuk was het een leuke rit met stops in Dwingeloo en Uffelte. De commissie
krijgt applaus.
Hendrik belt terug. We gaan terug naar punt 3.
3. Notulen van de vorige vergadering, Hendrik mag zeggen wie ze voorleest.
Hendrik verontschuldigd zich omdat hij niet aanwezig is. Hij zegt dat Geert de notulen
moet voorlezen.
Na het voorlezen krijgt Geert applaus en wordt hij door de voorzitter bedankt voor het
voorlezen.
5. Buitenlands uitje Schotland; commissie Jan&Jan, Erik&Erik, Aad&Aad
Aad zit niet in deze commissie. Blijven over Jan&Jan en Erik&Erik.
Jan wil graag weten hoeveel man er mee gaat. Er kunnen 2 tenten van 18 man
gehuurd worden in Zeeland. Als dat te veel is, is dat wel goed om van te voren te
weten.
We gaan met de bus heen en rijden op de Solex terug.
11 man geven aan mee te gaan. Waarschijnlijk komen er nog wel 6 bij. De voorzitter
gaat de leden die niet aanwezig zijn bellen om te vragen of ze mee gaan.
Jan&Jan gaan van te voren heen om polshoogte te nemen.
De camping die ze op het oog hebben is op kampereiland.
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6. Pauze en contributie 2015
Harm krijgt nog contributie van 4 man.
Na enige tijd sluit de vice-voorzitter de pauze af.
7. Cafebezichtigingstocht wanneer en wie.
Hoewel Jan in de bus zat omdat de Solex het niet meer deed, was Ernest de eerste
uitvaller. Het was namelijk de Solex van Ernest die kapoeres was.
Ernest of Jan zou dus de volgende tocht moeten uitzetten. Omdat Jan ook al in de
Zeeland commissie zit wordt het Ernest.
Geert biedt aan om hem te helpen.
De volgende tocht wordt gepland op 19 april. Het wordt een vroege tocht.
10:30 verzamelen en om 11:00 vertrekken. (En niet later!!)
8. Solextreffen-Solexrace: muziek, commissies, ideeen
Er wordt gevraagd wat voor bandjes er moeten komen.
Iedereen is wel voor 'de Hockenheimers' op zaterdagavond.
Er is nog een wrak van de weg. Dat is wel makkelijk.
Ideen om het wrak te slopen zijn er ook:
– Met een tank
– Stratenmakers de weg/stoep er uit halen, gat graven, Solex er in, stratenmakers
maken de straat weer in orde. Het liefst met een klein vlaggetje op de Solex welke
tussen de stenen omhoog steekt. (Als in de film 'Schatjes'.)
9. Belangrijke data
19 april
Wat
Wie

20 april

28-31 mei

Solextoggie
Voor alle leden

Waar

In de regio

Hoe laat

Vanaf 10:30 verzamelen, vertrek 11:00 uur.

Organisatie

Ernest en Geert

Wat
Wie

Algemene ledenvergadering + film
Alle leden

Waar

Café de Karre

Hoe laat

20:30

Wat
Wie

Zeeland
Alle leden

Waar

Zeeland en terug

Organisatie

Jan&Jan, Erik&Erik

10.Rondvraag
Harm: De notulen zijn wel voorgelezen, maar nog niet goedgekeurd. Dat kan ook niet
want er staat nog een fout in. Bij de belangrijke data staat nog iets over Schotland.
Dat gaat niet door en zou de Zeeland rit moeten zijn. Met deze aanpassing worden
de notulen van de vorige vergadering goed gekeurd.
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Henk Hartkamp: Nog bedankt voor de fruitmand.
Geert: Nog bedankt voor de fruitmand.
Aad: Nog bedankt voor de fruitmand.
Henk Kranendonk: Is het een idee om een algemeen club-tshirt of -trui of zo te laten
maken. Iedereen vind het wel een goed idee maar er wordt verder nog geen actie op
ondernomen.
11. Sluiting van de vergadering
Wel thuis en in ieder geval tot de volgende tocht!!
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