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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
14 september 2015
De notulist

Aanwezig:
Afwezig:

21 man
De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:40. Hij verteld hierbij nog een keer het
verhaal over het ontstaan van de club.
Luuk kwam in de Karre en vertelde dat hij een Solex had gekocht. Als snel bleken
er nog een aantal gasten te zijn die ook een Solex hadden. Henk besloot om er ook
een aan te schaffen, bij Tiese Kuik, en een paar weken later wat het gebeurt; De Tjop
tjoppers werden opgericht en de eerste tocht werd verreden.
2. In- en Uitgaande post

De verzekeringspapieren voor de race zijn binnen.

Ons erelid heeft wéér een kleine er bij. Gefeliciteerd Luuk!
3. Notulen van de vorige vergadering.
Jos zegt dat Rik de notulen mag lezen. Na afloop krijgt hij een flink applaus en bijna
een staande ovatie.
4. Solextocht evaluatie Bone en Duko, 13 september.
Ronald verteld dat het mooi toggie was. Niet al te lang. Meppel, Zwartsluis,
Beltschutsloot, Giethoorn en weer terug.
Vertrek was om 12:00, om 17:30 waren we weer terug.
Richard kwam na 12:00, toen we al vertrokken waren, ook nog opdraven. Bij de stop
in Zwartsluis had hij ons ingehaald.
Het was een klein cluppie, 11 man maar. Met het zonnetje er bij was het wel een
mooie tocht.
Dit keer was er ook nog een gastrijder/ex-lid mee, Ton Hof wilde graag meerijden.
Bij de volgende vergadering wordt de volgende tocht gepland.
5. Solextreffen 2, 3 oktober Het woord aan de commissie
De voorbereidingen liggen op schema volgens Martijn. Iedereen moet uiteraard wel
aanwezig zijn bij het hijsen van de vlag vrijdagavond om 21:00.
We hebben 2 andere bandjes dan verwacht.
Vrijdagavond Poor Ellen Smith en voor de zaterdagavond De Wethouders. Wordt 2x
hartstikke mooi.
Zaterdagmiddag om 13:00 het toggie. Om 16:00 zijn we dan weer terug voor de
familiemiddag en de Smoking Barbecue.
Bij de familiemiddag kunnen de kinderen grabbelen, op het springkussen, ze kunnen
verven en ze kunnen worden gesminkt.
O ja, wie de vlag gaat hijsen is nog een verrassing!
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6. Pauze
7. De Tjopperssolexrace 4 oktober, de commissie aan het woord
Volgens de (race)voorzitter was er vorig jaar een tekort van € 320. Er wordt hard naar
sponsors gezocht om dit jaar wel positief te blijven.
De aanvang voor de races is 13:00
Alle leden van de club worden om 10:30 verwacht om te zorgen voor de opbouw van
het circuit.
Er zijn dit jaar wat aanpassingen in het reglement:
Bij een valpartij in de bocht wordt de race afgevlagd. Nadat de stukken, brokken en
achtergelaten lichaamsdelen zijn opgeruimd is er een herstart vanaf de start/finish
lijn.
Jan Vink krijgt de opdracht om vaker met de zwarte vlag te zwaaien zodat er mee
coureurs gedwongen het circuit moeten verlaten. Dit ter verhoging van het spektakel.
In de pauze zijn er weer de trapskelters. Neem je kinderen en skelters mee!!
In de pauze is er ook nog een elektrische fietsen race. Scheidsrechter Jan Vink zal
hier ook aan deelnemen. Luuk zal het geblokte doek an een stokkie dan van hem
overnemen.
8. Solexreis 2016.
Omdat we druk zijn met de voorbereidingen van het treffen en de race gaat dit punt
door naar de volgende vergadering.
9. Belangrijke data
2 – 3 oktober

4 oktober

12 oktober

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

Wat
Wie
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Allemaal

Waar

Café de Karre

10. Rondvraag
René: Op 27 september is er de Distinguished Gentlemen ride. Een wereldwijde
motorevenement met als goed doel het onderzoek naar prostaatkanker.
Ook in Steenwijk zal een rit worden georganiseerd, ook voor brommers/solexen.
Inleg is minimaal € 10,- per persoon + alle sponsorgelden die je kunt/wilt
binnenhalen.
Voorwaarde om mee te doen is dat er in pak gereden moet worden.
De brommertocht is 35 kilometer, de start is bij Rams Woerthe.
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Iedereen die mee wil rijden moet de 27 e om 11:00 bij de Karre zijn. Vanaf daar gaan
we dan samen naar de stad.
Hendrik: Moet ik nog contributie betalen? Dit is niet meer nodig voor dit jaar volgens
de voorzitter.
Jan de vries: Voor de Zeeland rit zijn er nog spiegels gehaald voor de bus om met de
brede ballonkar te kunnen rijden. De solexclub wil deze wel houden. Waar moet het
bonnetje naar toe? De voorzitter gaat dit verder afhandelen.
Henk: Jan en Jan zijn nog naar Hongarije geweest naar een Solextreffen. Dat was
wel wat anders dan ons treffen volgens Jan. Veel meer buitenlanders. De meesten
hebben al een aantal foto's via de 'app' gezien.
Het was mooi om te zien allemaal maar wel heel slecht weer.
11. Sluiting van de vergadering
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