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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
13 juli 2015
De notulist

Aanwezig:
Afwezig:

Het erelid, de voorzitter een flink aantal gewone leden
De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:45.
2. In- en Uitgaande post

Er zijn via de site een aantal uitnodigingen binnengekomen voor activiteiten
van andere solexclubs. De voorzitter leest voor en ze gaan rond. Er is niet genoeg
animo om naar één van de evenementen toe te gaan.

Er is geen uitgaande post.
3. Notulen van de vorige vergadering, Hendrik mag zeggen wie ze voorleest.
Na flink wat gemopper leest Jos de notulen van de vorige vergadering voor.
Hij krijgt applaus na afloop van zijn monoloog.
4. Solextocht evaluatie Rick en Erwin, 12 juli.
Erwin vertelt over de tocht: We zijn hier begonnen. Gelukkig had iedereen de Solex
goed voor elkaar en konden we direct weg.
De eerste stop ging niet door. Café 't Stekkie was dicht. De tweede stop, wat dus de
eerste stop werd, was in Noordwolde. Op het terras een ballegie en een biertie
gehad. Toen het begon te druppelen zijn we maar weer gaan rijden naar de tippe in
Vledder. Bij aankomst daar werd het gelukkig weer droog. We hebben gewacht met
verder rijden tot het weer begon te regenen. Richting Diever. Daar nog een stoppie
gemaakt in het dorp waarna de rit verder ging naar Wapserveen. Ook daar een stop
gemaakt. De laatste stop is bij Bijker op de Bult. Om ¼ voor 8 waren we weer terug in
De Karre. Mooi toggie toch?
De volgende rit wordt uitgezet door Ronald en Duco.
De voorzitter besluit om de agenda van de vergadering om te gooien.
Erik heeft nog wat te melden over de zeelandrit maar hij is wat later. We gaan nu
eerst naar punt 6, daarna doen we punt 5.
6. Pauze
Zelfs na het verlengen van de pauze is Erik nog niet aanwezig voor de behandeling
van punt 5. De voorzitter besluit om eerst punt 7 op te pakken.
7. Solextreffen commissie, muziek, vr Basse Begonia's
Het treffen is op 2-3 oktober. In de commissie zitten Harm, Martijn, Niels en nog meer
leden. Er wordt geprobeerd om op vrijdag de Basse Begonia's op het podium te
krijgen. Voor de zaterdag zijn de Hockenheimers gevraagd maar zij weten nog niet of
ze wel kunnen/willen.
Melding van Bas: De BB's kunnen niet een hele avond vullen. Als ze de hoofdact op
Algemene ledenvergadering

13 juli 2015

1

vrijdag zijn, moet er nog wel iets bij komen.
Op dat moment wordt de vergadering bruut onderbroken door de binnenkomst van
Erik. Mooi op tiet… We gaan direct terug naar punt 5 van de agenda.
5. Solexuitje Zeeland 28 – 31 mei
Erik verteld: Nou het was een leuk weekend. We hebben een bezoek aan het
Solexmuseum. Een aantal leden kocht gelijk de souvenirwinkel van het museum leeg
om de eigen solex mee te repareren op de stoep van het museum. Het bezoek aan
de brouwerij was ook interessant. En lekker.
Er is een tekort van € 81,-. Maar, er is nog bier over. Na stevige onderhandelingen
tussen de commissie en de bedrijfsleider van De Karre is afgesproken dat De Karre
dit bier overneemt. Nadat deze afspraak is gemaakt moet er nog onderhandeld
worden over de overnameprijs. Na een stief kwartiertie rekenen komen beide partijen
een geschikte prijs overeen.
Erik heeft nog wel als opmerking dat we moeten kijken hoe om te gaan met '40 man
steken de hand op om mee te gaan en uiteindelijk gaan er maar 13 mee.'
Dat is niet alleen lastig organiseren, maar ook niet leuk voor de organisatie.
Er wordt geopperd om direct bij het aanmelden een voorschot te betalen. Het blijft
een moeilijk punt. Wel in het achterhoofd houden voor de volgende meerdaagse rit.
Verder met Punt 7
7. Solextreffen commissies
Voor de vrijdag zal de Disco-Theke gevraagd worden voor de invulling van de avond.
Helaas is de notulist de rest van de aantekeningen kwijt. Alles wat hieronder staat is
mogelijk besproken in de vergadering, mogelijk niet.
8. Solexrace commissie, deelnemers, verzekering ed.
De racecommissie is druk bezig.
Om het publiek iets extra's te kunnen voorschotelen wordt er gekeken naar de
mogelijkheid tot een elektrischefietsenklasse.
De verzekering blijft een duur punt. Er zijn maar heel weinig aanbieders van zulke
verzekeringen waardoor de ene (of paar) die het wel aanbied veel kan vragen; Het
gaat waarschijnlijk meer dan € 500,- kosten.
9. Belangrijke data
13 september

14 september

Wat
Wie

Solextocht
Alle leden. (Organisatie Duco en Ronald)

Waar

Café de Karre

Hoe laat

11:30 verzamelen

Wat
Wie

Commissie vergadering
Treffen en race commissie

Waar

Café de Karre
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14 september

2 – 3 oktober

4 oktober

Hoe laat

Vanaf 19:30

Wat
Wie

Ledenvergadering
Alle leden

Waar

Café de Karre

Hoe laat

20:30

Wat
Wie

Solextreffen
Alle leden en andere belangstellenden

Waar

Basse Buurthuus

Organisatie

Treffencommissie

Wat
Wie

Solexrace
Alle leden en andere belangstellenden

Waar

In 't centrum van Tuk

Organisatie

racecommissie

10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering
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