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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
12 oktober 2015
De notulist

Aanwezig:
Afwezig:

18 man
De rest van de leden

1. Opening
Omdat de voorzitter met vakantie is opent de vice-voorzitter de vergadering. Om
20:29 is de officiële aankondiging dat de vergadering is geopend. Nadat de
vergadering is begonnen komen er nog een aantal leden binnenlopen. Ze zijn hoogst
verbaast dat het al is begonnen.
2. In- en Uitgaande post

Niks
3. Notulen van de vorige vergadering.
De notulen van de vorige vergadering worden deze keer niet voorgelezen. Ze worden
wel goedgekeurd.
4. Solextreffen 2 en 3 oktober,de commissie aan het woord
Volgens Martijn is alles goed gegaan. Het was een mooi feest.
Het vlag hijsen werd door Roelie gedaan onder begeleiding van het Wilhelmus van
Eddie van Buiten op gitaar.
Vrijdagavond was de muziek van Judith & Alex. Een goed stukkie muziek.
Ook was Teke met zijn DiscoTeke aanwezig. Dat was ook goed. En Teke had er zelf
ook duidelijk plezier aan.
Zaterdagmiddag het toggie met een stop bij Dedden in Kallenkote. Hij is bezig om
daar een Agrarisch Educatief Centrum op te bouwen. Dat is hetzelfde als een
museum maar volgens het bestemmingsplan mag een museum niet, een AEC mag
wel. Tja…
Onderweg is Martijn nog aangehouden door de politie. Omdat hij met zonder helm
reed wilden ze alles toch even controleren. Natuurlijk waren het kenteken en de
verzekering in orde. Nadat de politie z'n strafblad had gecontroleerd mocht hij weer
met de rest mee verder rijden.
Later tijdens de rit is Erik Pit nog gecrashed. Net in een scherpe bocht trok hij zijn
remkabel kapot. In plaats van de bocht te volgen ging hij rechtuit de berm in. Na een
flinke duikeling lag hij verstopt in het hoge gras.
“D'r gebeurde wel wat.” volgens Jos. “Opeens vloog er een Solex boven een berg
zand van 2 meter.”
Erik is in de volgwagen gestapt en met een gebroken sleutelbeen meegereden naar
de eerste hulp in Meppel.
Zaterdagavond wat het niet zo heel erg druk. 76 betalende bezoekers. Wel dolle
pret!!
Er zijn 75 gehaktballen verkocht.
Na de eerste berekening van de kosten was er een tekort van € 38,-. Toen kwam de
rekening van de band. De € 1000,- die ze kostten was helaas exclusief BTW. In
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totaal staat het treffen dus € 170,- in de min.
Misschien was de band toch te duur. Het blijkt wel dat een dure band niet voor extra
mensen zorgt. Wel even over nadenken voor volgend jaar vindt Martijn.
Ontwerpen voor de T-shirts voor volgend jaar zijn van harte welkom.
5. Solexrace, de commissie aan het woord
De race was weer druk bezocht volgens Ernst. De lotenverkopers hebben weer
uitstekend hun best gedaan. Er is € 1106,40 opgehaald met de verloting.
De sponsoring heeft ook nog geld in het laatje gebracht. De verzekering, van € 925,is betaald, de EHBO kostte € 117,-. Verder waren er nog kosten voor muntjes voor de
race commissarissen. Het inschrijfgeld heeft € 220,- opgebracht. De Karre heeft nog
€ 100,- bijgedragen waardoor het totaal op € 339,05 komt.
Met het tekort van het treffen er vanaf, blijft er nog een klein bedragje in de plus over.
Er waren dit jaar 4 rijders meer bij de race dan vorig jaar.
Ondertussen wordt het statiegeld van de startnummers uitgedeeld.
Bij het opruimen is het stroo aangestoken. Dit geeft toch wel erg veel bende. Volgend
jaar weer gewoon opruimen met de bezzum.
6. Pauze
7. Volgende solexcafebezichtigingstocht. Wie ooh wie, data, tijd
Het wordt een snerttocht op 22 november. Geert en Bas gaan hem uitzetten.
Vertrek 12:30.
8. Solexreis 2016.
Er zijn een paar mogelijkheden genoemd:
– Wereldreis in Nederland
– De 24 uur van Heewijk-dinter
– Legoland
– Rondje Overijssel.
De volgende vergadering gaan we het hier uitgebreider over hebben.
9. Ballotagecommissie.
Karel Klein-Obbink heeft zich aangemeld.
Hij is bij het treffen met de middagrit meegeweest als gastrijder en dit is hem goed
bevallen. Karel is een ex-collega van Bas. Hij woont in Beetjummermolen. (Boven
Leeuwarden) Jawel, de solexclub gaat internationaal!
Karel krijgt 3 vragen van de ballotage commissie die hij goed moet beantwoorden om
lid te mogen worden.
1. Hoe hard loopt een 'gemiddelde' solex en hoe hard rijdt die van jou.
Volgens Karel is dat 27 en 24 km/u. Dat is een goed antwoord.
2. Wat is de mengverhouding van de brandstof voor de Solex
Dit is 1:40. Goed geantwoord.
3. Wat heb je liever, de hoofdprijs in de staatsloterij of je Solex.
Karel heeft het liefst zijn Solex.
Dat is natuurlijk een fout antwoord. Van de hoofdprijs in de staatsloterij kun je
alle solexen kopen die er zijn.
Omdat niet alle vragen goed zijn beantwoord heeft hij nog een laatste kans: Maak
een Solexlied op de melodie van 'Like a virgin' van Madonna.
Algemene ledenvergadering

12 oktober 2015

2

Het is een goede poging maar helaas niet goed genoeg.
Karel komt op het lumineuze idee om een rondje te geven. Goede zet, hierdoor krijgt
hij precies de 3 benodigde punten om lid te mogen worden.
Karel, gefeliciteerd en welkom bij de club.
10. Nieuwjaarsbal, De Euro's. Nog wat anders er bij Joel'n & giet'n, poppenkast of
bingo?
Het nieuwjaarsbal is op 2 januari. De Euro's zijn al vastgelegd. Voor de verdere
activiteiten gaan we de volgende vergadering nog brainstormen.
11. Belangrijke data
22 november

23 november

1-5 juni

Wat
Wie

Solextocht, Snertrit
Alle leden

Waar

Verzamelen bij de Karre

Organisatie

Bas & Geert

Hoe laat

12:30 uur rijden

Wat
Wie

Ledenvergadering
Alle leden

Waar

Café de Karre

Hoe laat

20:30 uur

Wat
Wie

Solexreis 2016
Allemaal

Waar

Meeste stemmen gelden (Of de commissie beslist)

10. Rondvraag
Martijn meld nog dat bij de Gentlemens Ride 4 Solexen aanwezig waren. Het was
hartstikke leuk. Zou mooi zijn als we volgend jaar met een grote groep zijn.
Zijn er nog badges van de afgelopen jaren? Zeeland en Zuiderzee missen nog.
Volgens Jan gaat Henk iets regelen voor de Zeeland badges. Van de Zuiderzee
commissie is niemand aanwezig. Het is niet bekend hoe het daar mee staat.
Luuk: Waar is de penningmeester de laatste tijd, we hebben haar weinig gezien. Als
het om wat voor reden dan ook niet mogelijk is om er bij te zijn, is het misschien
verstandig om de taken over te dragen. Misschien weet de voorzitter meer.
De kascommissie zal einde jaar een kijkje in de boeken gaan nemen. Harm en ???
zullen dit op zich nemen.
Hans: De bus van Harm had een verbogen stuurstang. Het is heel goed mogelijk dat
dit bij een ritje gebeurd is waarbij we de bus mee hadden.
Omdat niet zeker is dat we het niet veroorzaakt hebben en Harm de bus altijd
beschikbaar stelt is besloten dat de reparatie op kosten van de club gedaan zal
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worden.
11. Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt om 21:59 officieel afgesloten door de vice-voorzitter.
Allen wel thuis!
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