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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
11 september 2017
De notulist

Aanwezig:
Afwezig:

10 man + Frank om 20:46 + Jan om 20:49
De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:40.
2. In- en Uitgaande post

De vergunning voor de tjoprace op 1 oktober is binnen.

Er is een boekje van Solexclub het Rolletje uit Akersloot. Het boekje gaat
rond om door te lezen.
3. Notulen van de vorige vergadering.
De notulen van de vorige vergadering zijn niet gemaakt. Wel is er een verslag via de
Tjoppers-whatsappgroep verstuurd. Henk leest deze voor.
4. Weekend 8-9 september, Jubbega. Verslag commissie & kosten
Henk: Nadat bleek dat er geen Oktoberfest in Uelsen word georganiseerd is gekeken
naar andere mogelijkheden voor een weekend weg. In eerste instantie dacht de
commissie aan het festival Donderslag in Donderen. Zijn we vorig jaar ook geweest
en dat was leuk. Uiteindelijk is er een festival, met Oktoberfest, gevonden in
Jubbega. Daar zijn we op de Solex naar toegegaan.
We sliepen op minicamping Singel op z’n 2 kilometer vanaf het festival terrein. In een
trekkershut en 2 caravans werd geslapen. Allemaal prima geregeld op de camping.
Een grote algemene ruimte waar we gebruik van konden maken.
Er waren veel lederhosen en dirndls van de A.C. Tion ‘s avonds op het festival.
Op de zaterdagavond stonden Papa di Grazzi, Jannes en Vangrail te spelen.
Ondanks een aantal keren stroomuitval waren beide avonden geslaagd.
De kosten voor 1 nacht zijn € 35,-, da’s inclusief het eten bij de Karre op
vrijdagavond. De verrekening voor 2 nachten volgt nog.
5. Solextoggie 9 september, Bakkeveen, Moskou, Rode plein
Op de zaterdagmiddag hebben we een tocht gereden door de omgeving van
Jubbega. Hierbij hebben we bijna Moskou gehaald.
6. Pauze
7. 2018 20-jarig bestaan, Parijs – de Karre, 21 juni – 27 juni
Anke heeft nog veel papieren liggen van de eerste Parijs – de Karre. De volgende
vergadering zullen de commissies samengesteld worden.
8. 29-30 september Solextreffen
Het treffen is op 6-7 oktober. Dit is het weekend na de solexrace ipv voorafgaande
aan de race. Dit komt doordat de reserveringen van de bandjes en de vergunning
van de gemeente voor de race niet op elkaar afgestemd zijn.
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Volgens Martijn en Rolf is alles verder wel in kannen en kruiken. Voor zaterdag is er
een verrassingsband op vrijdag staan de Hockenheimers op het podium.
De opening is om 21:00. En het wordt weer spektaculair!
Zaterdagmiddag is de tocht om 13:00, om 16:00 zijn we dan weer terug bij het
buurthuus met een springkussen en grabbelton voor ‘t kleine grut.
9. Solexrace 1 oktober
De inschrijving is tussen 12:00 en 13:00. Hierbij wordt van iedereen naam en
geboortedatum gevraagd. Dit ivm de lijst met deelnemers die naar de verzekering
moet. De inschrijfcommissie: Henk en Freddy.
Henk gaat nog achter strobalen aan, de balen van de Basse-TT zijn niet zo goed
meer. Dit jaar doen we geen stroomfietsen race, wel zijn de mini-bikes terug.
Martijn gaat de poster maken.
10. Gentlemansride
Martijn: De DGR is op 24 september. Er wordt dit jaar geen aparte route uitgezet voor
brommers/solexen. Vorig jaar deden we met 5 man mee. Moeten we vanuit de club
wel mee doen?
Henk wil het toch proberen. Hij gaat nog wat berichten op de app gooien.
10:00 inschrijven, 11:00 Verzamelen bij Ramswoerthe, 12:00 vertrek.
11. Belangrijke data
1 oktober

6-7 oktober

9 oktober

9 oktober

Wat
Wie

Solexrace
Alle leden en andere aanmeldingen

Waar

Door het centrum van Tuk

Hoe laat

Vanaf 13:00 (Opbouw start eerder!!!)

Wat
Wie

Solextreffen
Alle leden

Waar

Buurthuus Basse

Hoe laat

Vanaf 21:00

Wat
Wie

Commissie vergadering
Treffen- en racecommissieleden

Waar

Café de Karre

Hoe laat

20:00

Wat
Wie

Algemene ledenvergadering
Alle leden

Waar

Café de Karre

Hoe laat

20:30

21 – 27 juni 2018 Wat
Wie
Waar

Parijs – de Karre
Alle leden
Zie www.google.nl/maps/Parijs - de Karre

Hoe laat
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12. Rondvraag
Martijn: De rit van de zaterdagmiddag van het treffen wordt een hele spannende!
13. Sluiting van de vergadering
Allen wel thuis!
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