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

Aanwezig:
Afwezig:

10 man
De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. In- en Uitgaande post

Lowie Hof heeft nog een rekening gestuurd van € 80,- voor materiaal om het
karretje voor de tent te maken. Harm zal dit doorgeven aan de penningmeester.

Er is een aanvraag voor het meerijden bij de Solexdemo tijdens het
dorpsfeest van Wanneperveen op 3 september. Hartstikke leuk. Ze komen ook altijd
bij ons, we gaan daar ook heen. Er zal een melding op de TjopTjapp gezet worden,
en natuurlijk ook via de agenda mails. Om 8:30 verzamelen bij de Karre. Rond 12 uur
is het afgelopen, iedereen die naar de TT in Basse wil kan daar dus ook nog heen.
Harm stelt de bus beschikbaar als volgwagen.

De Distinguished Gentlemen Ride komt er weer aan. Vorig jaar hebben we
meegereden, dit jaar kunnen we weer meerijden. Meer hierover later in de
vergadering.

3. Notulen van de vorige vergadering.
Freddy leest de notulen voor. Met een prachtige stem en vol overtuiging worden de
notulen voorgelezen. De aanwezigen zijn geroerd door de mooie woorden die
gesproken worden. Na afloop van de declamatie van de notulen krijgt hij een staande
ovatie.
4. Solexrit Rondje IJsselmeer Aad en Henk
We hebben het rondje IJsselmeer met 10 man gereden. ‘s nachts is er overnacht in
een groepsaccomodatie. De tent hoefde niet opgezet te worden. Dit was naar ieders
tevredenheid. Natuurlijk hadden we weer regen onderweg. Gelukkig was het wel
minder dan bij de pogingen om de Zuiderzeeroute te rijden. Halverwege de afsluitdijk
is een stop gemaakt bij restaurant Het Monument.
Dit restaurant staat bekend om zijn lekkere gehaktballen. Helaas hadden ze er maar
4. Er waren nog een paar tientjes over van de huishoudportemonnee, deze zijn
opgeschreven in het grote boek.
5. Luxemburg 7 september
Volgens Freddy zijn er nog maar 9 opgaves. Dit is te weinig om de reis naar
Luxemburg te organiseren. Er gaat gekeken worden naar een alternatief met
bijvoorbeeld alleen vrijdagavond en zaterdag. Hopelijk kunnen er dan meer mensen
mee. Hou de mail en TjopTjapp in de gaten hiervoor.
Jan geeft aan dat we wel weer naar Wielen kunnen. Daar zijn we eerder geweest
maar het is nu helemaal verbouwd en een weekend all-in is niet duur.
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6. Pauze
7. Solextreffen
Voor de zaterdag is Stonegood gecontracteerd. Vrijdagavond zullen ‘De
Boodschappers Van Het Algemen Nut’ de muziek verzorgen. In het contract van de
boodschappers hebben ze een oneindige consumptie van bier laten opnemen. Het is
dus nog niet helemaal bekend hoe duur ze zullen zijn.
Er zijn voor de avond weer gehaktballen.
De commissie gaat nog bekijken of er iets gedaan kan worden met het eten op de
zaterdagmiddag. Er kan gebarbecued worden maar we kunnen bijvoorbeeld ook
pizza’s laten bezorgen of een snackkar laten komen.
De tweede helft van de middag is er de kindermiddag met grabbelton, luchtkussen en
schminken.
Voor de tocht op zaterdag verzamelen we om 12:00 uur bij het buurthuus. Om 16:00
zijn we daar weer terug.
Luuk vraagt of we ‘s avonds ook worsten van René kunnen verkopen. Die zijn wel zo
lekker!!!
8. Tjop Tjoppers race, deelnemers, verzekering, (minibikes)
Rolf heeft niks bijzonders te melden over de race. Iedereen moet wel zijn kentekenen verzekeringsbewijs meenemen naar de race.
Iedereen moet wel meerijden; De verzekering is hartstikke duur en het is allemaal
veel werk.
9. Belangrijke data
3 september

10 september

25 september

30 september

Wat
Wie

Solexdemo Wanneperveen
Alle leden

Waar

IN Wanneperveen

Organisatie

Dorpsfeest Wanneperveen

Hoe laat

08:30 verzamelenbij de Karre

Wat
Wie

Rit in plaats van Luxemburg
Alle leden

Waar

Nog een verrassing

Hoe laat

Word je nog van op de hoogte gebracht

Wat
Wie

Distingueshed Gentlemen Ride
Alle leden

Waar

In Steenwijk

Hoe laat

09:00 verzamelen bij de Karre

Wat
Wie

Solextreffen
Alle leden

Waar

Buurthuus Basse
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2 oktober

10 oktober

Hoe laat

21:00 is de opening

Wat
Wie

Solexrace
Alle leden

Waar

In het centrum van Tuk

Hoe laat

10:30 beginnen met de opbouw

Wat
Wie

Algemene ledenvergadering
Alle leden

Waar

Café de Karre

Hoe laat

20:30

10. Distingueshed Gentlemen Ride
René zit in de organisatie van de DGR. Hij vraagt of we weer meerijden bij deze
sponsorrit. Het is een ‘Gentlemen Ride’ er wordt dus gereden in het nette pak.
De € 100,- per rit die we altijd meekrijgen van de club gaat naar de sponsoring. Ook
zal elke rijder € 10.- inleggen. Iedereen kan ook nog zoeken naar extra sponsoring.
We verzamelen 25 september om 09:00 bij de Karre en rijden vanaf daar naar de
Markt om ons in te schrijven.
11. Rondvraag
Hendrik wil graag weten wie de dames op de foto van de vergaderingsagenda staan.
– Hun adressen zijn op te vragen bij de voorzitter.
11. Sluiting van de vergadering
Allen wel thuis!
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