
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 15 februari 2010
door Freddy

Aanwezig: 25 leden inclusief de voorzitter en het ere-lid.
Afwezig: De rest... 

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, en heet iedereen welkom. Vanwege een 
dubbele boeking zijn alle vergaderzalen bezet. De voorzitter verontschuldigt zich 
hiervoor en geeft aan dat Marco iedereen een biertje zal geven omdat we nu aan 
de bar moeten vergaderen.

2. In- en Uitgaande post
Er is post binnengekomen vanuit België. Er wordt daar ergens op 18 april een 
oldtimerbeurs georganiseerd. Binnen het aanwezige ledenbestand van de club is 
geen interesse om hier naartoe te gaan. 

3. Notulen van de vorige vergadering
Er zijn geen aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering, dd 16 
november 2009. 

4. solexweekend Texel 27, 28 en 29 november. 
Vanuit de Texel-commissie neemt Frank het woord. 
Hij vindt dat alles wat op het eiland is gebeurd op het eiland zou moeten blijven. 
Voordat we terug zijn weten ze hier al wat er gebeurd is. Of dit bij een volgende 
meerdaagse tocht anders kan? Hier wordt lachend op gereageerd door de 
aanwezige Tjoppers.
Frank geeft het financiële overzicht van het weekend. Na 35 papiertjes uit de buze 
gehaald te hebben blijkt het financiële overzicht er niet bij te zitten. Uit het hoofd 
weet hij te vertellen dat er € 1440,- is betaald door iedereen, vanuit de 'pot' is nog € 
213,- over, er is nog € 25,- aan frisdrank overgebleven. De huur van het huisje en 
de taxiritten hebben € 550,- gekost. Er zijn ook nog diverse andere kosten gemaakt. 
Het komt erop neer dat we € 55,- hebben overgehouden. 
De € 55,- wordt overgedragen aan penningmeesteresse Anke.
Een lid van de Solexclub op Texel 'Steeksleuteltje 9' heeft Henk Kranendonk nog 
gebeld met de vraag wanneer het solextreffen is. Ze willen graag komen. 

5. Solextoggie... nu zundag 21 febr half 12 deur Michel stroomstoot, Richard 
vroegeruut en Luuk 2vuftiguutzuukbak
Richard geeft aan dat iedereen om ½ 12 aanwezig moet zijn zondag 21 februari. 
We gaan op tijd weg. Wel wachten we tot iedereen er is. Daarna gaan we weg. 
Luuk zegt dat het ivm het koude weer een niet al te lange tocht wordt. Er was nog 
over gedacht om een 'snert-stop' te houden tijdens de rit, maar omdat de route zo 
kort is is daar maar vanaf gezien. 
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6. Pauze, jahaa contributie
Tijdens de pauze heeft iedereen de mogelijkheid om de contributie voor dit jaar te 
betalen.

7. 2010 Berlijn a week 4en5 mei b8-13 juni. C14-20juni(dit wiekendzatmiddag 
Nederland-japan)
De 'Berlijn-commissie', bestaande uit Rolf, Ernst, Hans, Paul heeft de eerste ideeën 
voor deze rit op papier gezet. Ernst verteld: 
We gaan van 3 juni tot 9 juni. Na enig overleg blijkt dat deze data er voor zorgen dat 
4 tjoppers niet mee kunnen. Met een kleine verschuiving kunnen ze wel mee. 
Het wordt 7 juni – 13 juni. Maandag de 7e vertrekken we vroeg. Halverwege de 
middag zijn we in Berlijn. De tent wordt opgezet op een camping in de stad zelf. 's 
avonds kan iedereen de stad in. 
Dinsdag 8 juni gaan we 's ochtends een tocht door Berlijn maken om de lokale 
bezienswaardigheden te bekijken. 'Wir haben es gezien in Berlin'.
In de loop van de middag draaien we het voorwiel richting het westen en vertrekken 
we voor de rit naar huis. 
Rolf gaat nog proberen om een rondleiding in de Volkswagenfabriek te regelen. 
Op zondag 13 juni komen we in de loop van de dag weer thuis.
Er is nog wel een tent nodig.

8. Kenteken VeloSolex
De laatste reactie vanuit Amerika is op 25 januari geweest. Howie gaf toen aan dat 
het nog een paar dagen zou duren voordat ze de papieren gaan opsturen. Tot nu 
toe nog niks ontvangen. 

9. 25 jaar fietsenmaker(solexhandel) Harm Huisman
Harm bestaat binnenkort 25 jaar. Alvast gefeliciteerd

10.Belangrijke data:
Solextocht: 21 februari
Volgende vergadering: 12 april
Berlijn: 7 – 13 juni
Solextreffen 2010: 1 en 2 oktober
Tjoprace 2010: 3 oktober

11. Rondvraag:
Freddy: In Januari ben ik gebeld door een vrouw van de VPRO. Voor het 
programma goudzoekers was ze op zoek naar iemand die iets kan vertellen over de 
e-Solex. Ik heb haar het telefoonnummer van Henk gegeven. 
Henk heeft hier nooit meer iets van gehoord. 

Henk Lok: Ik heb nog 2 of 3 tenten van 3 x 6m thuis. Deze mogen zo worden 
meegenomen bij de Berlijn-rit. 

Luuk: Henk Lok heeft net wel contributie betaald, maar hij is nog helemaal niet door 
de ballotage geweest. Hij kan daar toch niet zomaar onderuit komen? 
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De voorzitter verzoekt Henk zich af te zonderen van de vergadering, zodat de 
ballotage-commissie even kan overleggen.
Besloten wordt dat Henk 3 vragen moet beantwoorden. In het geval van één of 
meerdere foute antwoorden moet een liedje worden gezongen: 'Chiquitita' van 
ABBA. 
Bij 3 goede antwoorden of na het zingen van het liedje is hij lid van 'De 
Tjoptjoppers'.
Vraag 1: Wanneer is de rit naar Berlijn? Henk blijkt niet goed te hebben opgelet 
tijdens de vergadering, want hij geeft als antwoord 'vertrek 11 juni'.
Vraag 2: Hoe laat is 'de Doppe' geopend tijdens de snerttocht van 'de Tjoptjoppers'?
Henk antwoord 'Om 4 uur'. Dat klopt.
Vraag 3: Als je moet kiezen tussen Anke en je Solex, waarvoor kies je dan. Henk 
antwoord 'Anke op de Solex'. Het enig juiste antwoord...
Vanwege het foute antwoord op vraag 1 moet hij zingen. Z'n gezang stelt niet al te 
veel voor, maar het is toch genoeg om zich vanaf nu 'Tjopper' te mogen noemen. 
Gefeliciteerd Henk!!!

Richard: De rood-witte tent die we de laatste paar keer mee hebben gehad kunnen 
we 'tocht-vrij' krijgen door er een spouwmuur te maken. Dit kan worden gedaan met 
zeilen die Karwei verkoopt. 

Henk: Vanwege de verplichte controle van de kasboeken is er weer een controle 
nodig. Anke, Harm en Henk spreken hiervoor een datum af.

12.Afsluiting:
De voorzitter bedankt iedereen voor het bijwonen van de vergadering. 
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