
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 9 september 2010
door De notulist

Aanwezig: 15 leden. Dat is met het ere-lid meegerekend.
Afwezig: De voorzitter en de rest van de leden. 

1.Opening
Hans Kolk opent als plaatsvervangend voorzitter de vergadering, en heet iedereen 
welkom. 

2.In- en Uitgaande post
Er is geen in- en uitgaande post. 

3.Notulen van de vorige vergadering
Er zijn geen op- en aanmerkingen over de notulen van de vorige vergadering. Bij 
deze zijn ze goedgekeurd.  

4.De Berlijn badges worden uitgedeeld. 
De commissie van 'Berlijn' deelt de badges uit aan de aanwezige rijders van deze 
rit. 

5.Evaluatie solexrit Richard en Marco 
Richard en Marco zijn beide niet aanwezig. Ze hadden de rit wel goed in elkaar 
geknutseld. Ze hadden een feesttent in Wapse opgezet, een wielerkoers met markt 
in Vledder georganiseerd en een Bingo in café Bijker. Goed geregeld dus!
Richard zat wel als eerste in de bus. Hij moet dus de volgende tocht uitzetten. 

6.Solextreffen wie commissie?
In eerste instantie is er weinig animo om de 4 aftredende commissieleden te 
vervangen. Na enige discussie komt er toch een aanmelding.
Frank meldt zich als eerste aan om in de commissie plaats te nemen. “Het treffen 
moet wel door gaan...” 
Martijn geeft aan dat hij de t-shirts gaat verzorgen. Na enig overleg worden wordt 
besloten er 40 te bestellen. Met het oog op de Solexrijders van Steeksleuteltje9 van 
Texel die zaterdag gaan komen is er sprake van dat de t-shirts op vrijdag bij 
inschrijving verkocht worden. Wanneer 40 te weinig blijkt te zijn kunnen er voor ons 
zelf dan nog worden bij besteld. 
Paul en Alex gaan de tocht van zaterdagmiddag uitzetten. De verwachte vertrektijd 
is 13:00 – 13:30 uur vanaf het buurthuus. Voor 15:00 uur zijn we weer terug voor de 
spelletjes. 
Henk Kranendonk neemt nog een keer contact op met Texel om te vragen hoe ze 
het met slaapplaatsen enz. gaan doen. 
Martijn en Henk gaan nog op zoek naar muziek voor de vrijdagavond. 
Geert, Ernst, Frank, Luuk en Hans helpen mee met de opbouw van de spelletjes.
Geert gaat Steffan nog vragen voor het luchtkussen. (Die van vorig jaar was van 
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familie van Steffan.)
Frank belt Ronald voor de barbecue. 
Martijn gaat posters ontwerpen. Ernst zorgt voor de afdrukken. Deze moeten ivm de 
verspreiding voor het weekend van 18 september klaar zijn. 
De treffen-commissie bestaat uit: Frank, Martijn, Niels en Dirk. (Niels en Dirk zijn de 
commissie leden die aan blijven.)
Marco moet nog door de commissie gebeld worden voor de partytent.
Dirk weet alles van de bestellijsten van vorig jaar.

Er kan contact met de 'treffen-commissie' opgenomen worden via 
treffencommissie@tjoptjoppers.nl.

7.Pauze

8.Tjoprace commissie
De aftredende leden van deze commissie, Rolf, Hans, Ernst en Luuk worden 
bedankt voor bewezen diensten. Zoals aangegeven in de agenda zijn de zittende 
leden: Lowie, Duko, Alfonds, Ronald en Henk Kranendonk.
Rik wordt aangemeld voor de commissie omdat hij de dames voor de jurywagen 
kan regelen. 
Jan geeft aan dat hij met 3 of 4 minibikes komt. 
Paul heeft een visitekaartje van iemand met een opgevoerde zitmaaier. Hij wil wel 
een demonstratie geven. 
Er wordt besloten dat er naast deze deomo ook nog een ludieke grasmaaierrace 
gehouden gaat worden door de leden zelf. Kom zondag dus allemaal met een 
grasmaaier. Een duwer, elektrische maaier, motormaaier of wat je maar kunt 
bedenken. Natuurlijk met gepaste kledij en andere apartigheid.
Jan van Aggelen zal zorgen voor het wrak van de weg. Hij heeft nog een hele boel 
losse onderdelen waaruit iets opgebouwd kan worden wat op een Solex lijkt. 
Er zijn worden twee ideeën geopperd voor het wrak van de weg. 
De eerste is laat de eigenaar van café de veehandel komen met zijn geweer, dan 
kan hij schieten op een vluchtenden eigenaar van het wrak van de weg. 
Het andere idee is om de losse onderdelen van Jan niet in elkaar te zetten. Nodig 
Hans Klok uit om het wrak van de weg om te goochelen naar een berg met losse 
roestige onderdelen. 
De commissie moet kiezen uit deze twee of eigen ingebrachte ideeën. 

De race-commissie bestaat dit jaar uit: Rik, Lowie, Duko, Alfonds, Ronald en Henk 
Kranendonk. Er kan contact met de 'race-commissie' opgenomen worden via 
racecommissie@tjoptjoppers.nl. 
(Bijvoorbeeld voor extra minibikes aanmeldingen, vragen over de grasmaaier race 
of een 'wrak van de weg' idee.)

Nog een melding voor de commissie: Let op de sponsoring!!

9.Nieuwjaarsbal
Dit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
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10.Volgende vergadering
Om de puntjes op de i te zetten hebben de commissies voor het treffen en de race 
voor het solexweekend nog een keer een vergaderingn:

Maandag 27 september 2010 om 20:00 uur.
De afsluitende commissie vergadering is op 18 oktober 2010 om 20:00 uur. 
Aansluitend om 20:30 uur is er een algemene leden vergaderin. 

11.Rondvraag:
Luuk:
12 maart 2011 bestaan we 12 ½ jaar. Is dat geen reden voor een feestje? Het is 
ook nog eens op een zaterdag. Iedereen is wel voor een feestje. Dat wordt een 
punt voor de volgende vergadering.

Martijn: 
18 september is er een feessie bij de puchclub in Harlingen. Motoranus en de 
kouwe makkers spelen daar. Het is voor iedereen die in het bezig is van een 50cc 
apparaat dus wij ook. Allen zijn welkom.

24 september is er een Route66 avond in 'De Karre'. Deze is voor de rijders van de 
Route66 in 2008 plus de aanhang. Incl. hapje, drankje en de film van Frank. 
Aanvang 20:00 uur.

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