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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
15 februari 2016
De notulist

Aanwezig:
Afwezig:

14 man
De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:41.
2. In- en Uitgaande post

Solexclub het rolletje uit Akersloot heeft weer een boekje gestuurd. Het
boekje gaat rond
3. Notulen van de vorige vergadering.
Hans mag zeggen wie de notulen van de vorige vergadering voorleest. Omdat hij niet
aanwezig is mag Rik het zeggen: Ernest leest voor.
Tijdens het voorlezen van de notulen verteld Ernest ook nog dat hij een
koffieapparaat heeft gewonnen bij het rad van avontuur tijdens het nieuwjaarsbal.
Daar is hij erg blij mee.
4. Financieel verslag
Henk en Harm zijn bij Anke geweest om de kascontrole te doen. We hebben nog €
2667,- in kas. In 2015 heeft Harm veel achterstallige contributie ontvangen, hierdoor
is het saldo flink omhoog gegaan ten opzichte van 2014.
Freddy krijgt nog € 90,- voor het betalen van de rekening van de website aan de
provider.
We zijn een hele gezonde club volgens de voorzitter.
We kunnen € 100,- per rit vanuit de kas sponsoren ipv de gebruikelijke € 50,- stelt
Henk voor. De meerderheid is hier voor. Dat gaan we dus doen.
5. Nieuwjaarsbal, wie, wat, hoe? Hoe is't afgelopen
Reinier moest als laatste deel van zijn ballotage de raddraaier zijn. Daar is hij goed
doorheen gekomen. Hij heeft de laatste 2 lootjes zelf gekocht. Daaruit blijkt toch wel
zijn inzet. Gefeliciteerd Reinier, je bent officieel lid.
Ernest had dus al verteld dat hij het koffiezetapparaat had gewonnen.
Er zijn nog wat prijzen naar leden van de club gegaan.
De lootjes voor het rad waren € 5,- per stuk. De totale opbrengst hiervan was € 485,-.
Met € 132,- besteed aan de prijzen blijft er € 343,- over van het rad.
Bij de deur is nog € 740,- opgehaald. De band kost € 1250,- exclusief zodat er nog
wel een min van meer dan € 400,- overblijft. Dit wordt door de Karre opgebracht.
Omdat het een goede avond was voor de Karre wordt ook nog € 150,- gesponsord.
6. Pauze
7. Contributie 2016
De contributie kan betaald worden bij Harm.
Ernst zegt nog dat Hans zich heeft afgemeld voor de vergadering. Vanmorgen om
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07:58.
De aanwezige leden betalen de contributie.
8. Solexreis 2016 Luxemburg
De commissie heeft al bij elkaar gezeten en het één en ander op papier gezit voor
deze rit. Maar, de eerder genoemde datum van 7 – 11 juni is toch lastig voor veel
mensen. Tegelijkertijd zijn ook de avondvierdaagse in Steenwijk en is het
Gelderingentoernooi.
Er zal binnenkort een mail en app-bericht gestuurd worden waarin een aantal data
genoemd worden. Iedereen moet aangeven of hij mee gaat en welke datum hij kan.
18-12 mei
8-11 juni
15-19 juni
22-26 juni
7-11 september
14-18 september
Afhankelijk van de uitslag daarvan zal de datum worden gekozen waarop de meeste
leden mee kunnen.
9. Belangrijke data
10 april

11 april

onbekend

Wat
Wie

Solextocht
Alle leden

Waar

In de regio (waarschijnlijk)

Organisatie

Bert en Ernest

Hoe laat

12:00 vertrek bij de Karre

Wat
Wie

Ledenvergadering
Alle leden

Waar

Café de Karre

Hoe laat

20:30 uur

Wat
Wie

Solexreis 2016
Allemaal

Waar

LUXEMBURG

10.
Er is geen punt 10.
11. Rondvraag
Geert: In Paasloo is een klimbos. Is dat niets als teamuitje voor de club?
– Er wordt geopperd dat dat misschien wel iets is als zaterdagmiddagactiviteit van
het treffen.
Henk: De badges zijn besteld, voor Zeeland en Schokland.
11. Sluiting van de vergadering
Allen wel thuis!
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