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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
20 april 2015
De notulist

Aanwezig:
Afwezig:

Het erelid, de voorzitter en 14 gewone leden
De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:46.
2. In- en Uitgaande post

Er is geen ingaande post.

Er is geen uitgaande post.
3. Notulen van de vorige vergadering, Hendrik mag zeggen wie ze voorleest.
Henk leest de notulen van de vorige vergadering voor. De moeilijke woorden slaat hij
over. De notulen worden goed gekeurd.
4. Solextocht evaluatie 19 april Geert en Ernest.
Geert: We zijn over het fietspad langs het kanaal naar Ossenzijl gegaan. Van daar
door Kuinre en de hopweg op. In de polder gaan we naar camping/bungalowpark
'Eigen wijze'. We krijgen daar nog een uitleg hoe ze vanuit een boerderij zijn
overgegaan naar een bungalowpark.
Daarna verder naar Schoterzijl en Munnikeburen. Bij 'De Driesprong' hebben we nog
een stop. Motorclub de Vlottebak uit Steenwijk stopt daar ook terwijl wij op het terras
zitten. Je kunt wel zien dat het geen vrolijke Solexrijders zijn. Dat komt doordat ze
allemaal nog een sticker van de Rabobank achterop de motor hebben zitten volgens
Henk. De eigenaar van 'De Driesprong' verteld over de geschiedenis van het café.
Tegen vieren zijn we weer terug in Tuk.
5. Solexuitje Zeeland 28 – 31 mei
De voorzitter had de vorige vergadering aangegeven nog een aantal leden na te
bellen die niet op de vorige vergadering waren. Dit heeft hij niet gedaan omdat hij het
papiertje kwijt was waar de namen van deze leden op staan.
Hij zal alsnog gaan rondbellen.
Donderdagavond om 18:30 verzamelen we, het vertrek is om 19:00.
Woensdagavond moeten alle spullen gebracht worden omdat de bus van Harm met
kar vooruit zal rijden.
Het programma is als volgt:
Vrijdag een tocht op Noord Beverland met een bezoek aan een Solexmuseum en
een brouwerij.
Zaterdag rijden we zo'n 170 km naar camping 'De Heigraaf' in Woudenberg.
Zondag de laatste 100 km terug naar Tuk.
6. Pauze en contributie 2015
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7. Cafebezichtigingstocht wanneer en wie.
Volgens Geert is Erwin uitgevallen tijdens de laatste tocht. Rik biedt aan om hem te
gaan helpen bij het uitzetten van de volgende tocht.
12 juli 11:30 verzamelen, 12:00 rijden.
25 mei zal er nog een extra puntjes op de i vergadering zijn voor de Zeeland-groep.
8. Solextreffen-Solexrace: muziek, commissies, ideeen
'De Hockenheimers' zoeken uit of ze zaterdagavond kunnen optreden.
Voor vrijdag is het nog niet helemaal duidelijk. Misschien beginnende bandjes.
9. Belangrijke data
25 mei
Wat
Wie

27 mei

28 – 31 mei

12 juli

Puntejs-op-de-i-vergadering
Zeeland groep

Waar

Café de Karre

Hoe laat

19:00

Wat
Wie

Spullen brengen
Zeeland groep

Waar

Café de Karre

Hoe laat

Vanaf 19:00

Wat
Wie

Zeeland rit
Alle leden

Waar

Van Noord Beverland naar Tuk

Hoe laat

19:30

Wat
Wie

Solextocht
Alle leden

Waar

In de regio

Organisatie

Erwin en Rik

10.Rondvraag
Erik: Zijn er nog badges van vorig jaar?
Dat is een vraag voor de organisatie van de Schokland rit.
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. Petten en truien/sweaters/hoodies
hebben de voorkeur.
11. Sluiting van de vergadering
De voorzitter wenst ons een fijne filmt toe en daarna wel thuis.
12. Film van de Paul en Richard tocht
Er is een mooie film gemaakt van de tocht
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