
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 28 februari 2011
door De notulist

Aanwezig: 19 leden. (Inclusief het ere-lid en de voorzitter)
Afwezig: De overige leden. 

1.Opening
De voorzitter opent de vergadering, en heet iedereen welkom. 
Een speciaal welkomswoord van de voorzitter gaat naar Harm en Anke. 

2.In- en Uitgaande post
Er is een uitnodiging/folder binnengekomen van de oldtimer club uit België. Op 17 
april organiseren ze een oldtimerdag in Hamont. 
Museum 'De Laarman' uit Luttenberg stuurt een folder van het historisch festival wat 
ze organiseren op 25 juni. 

Via de mail is een uitnodiging gekomen vanuit Nieuw-Heeten. Daar wordt een 
feestweek georganiseerd op 19, 20 en 21 augustus. Ze vragen of wij ook kunnen 
komen rijden. Voornamelijk vanwege de vakantieperiode is hiervoor niet veel 
animo. 

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

4.Verslag solextoggie gisteren, whonexttime
Erwin verteld dat de tocht binnendoor richting Giethoorn ging. Daarna door naar 
Wanneperveen voor een biertje en een ballegie. 
Door naar Nijeveen en Meppel voor een biertje en een frikandel. 
't was wel koud. Onderweg was er nog sneeuw.
Robert was chauffeur van de bezemwagen. Tijdens een sanitaire stop liet hij de 
auto lopen. Na het dichtgooien van de deur ging ie op slot. Robert stond nog buiten. 
Na wat pielen met een stukkie ijzerdraad lukte het hem om de deur weer open te 
krijgen. 
Deze actie levert Robert de eer op om de volgende tocht te organiseren. 
Vanuit het organisatie commissie van de rit van gisteren wordt Eddie ook nog 
voorgedragen.

De volgende rit wordt dus door Robert en Eddie uitgezet. 

5.Steeksleuteltje 9 daggie met ons uit, wat dit is blijft een verrassing onder 
voorbehoud 2 Juli. Binnenlands reisje misschien te combineren?

Texel in augustus gaat niet door. SS9 heeft wat problemen met de organisatie 
daarvan. Ze willen nu op 2 juli iets gaan organiseren met ons. De voorzitter heeft al 
er al iets gehoord maar mag het niet verder vertellen. 
De binnenlandse tocht van dit jaar kan gecombineerd worden hiermee. De 
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meerderheid vindt dit wel een goed idee. Het gaat dus waarschijnlijk een 
zuiderzeeroute of ijsselmeerroute worden met een stop op Texel.
Zet 1 juli – 3 juli maar vast in de agenda.

6.Pauze – Contributie

7.Balletagecommissie nieuwe leden
De twee potentiële nieuwe leden die de vorige vergadering al aangekondigd waren 
zijn nu wel aanwezig. 
Het zijn Remko Hartkamp en Jan Hein Kranendonk.
Vanuit de balletagecommissie krijgen ze 3 vragen die goed beantwoord moeten 
worden. Met die goede antwoorde verdienen ze het lidmaatschap van de club. 
1. Waarvoor is het blauwe kenteken plaatje?

Daarmee wordt aangegeven dat de maximumsnelheid 25 km/h is.
Goed geantwoord!!!

2. Wat is de juiste mengverhouding voor de brandstof van de Solex
1:40
Goed geantwoord!!!

3. Stel je vrouwgie wil samen met je weg tijdens een toggie, waarvoor kies je?
Voor de Solex.
Dat is fout geantwoord!!!

Als extra mogelijkheid om het lidmaatschap te verdienen moeten ze een op de tafel 
een liedje van Nick & Simon zingen. Dat gaat ze niet al te best af...

Als allerlaatste mogelijkheid om zich Tjop-waardig te tonen wordt ze voorgesteld om 
tijdens het middagprogramma van het Solextreffen op te treden als clown & 
acrobaat en de middagtocht uit te zetten. Hier gaan Bassie & Adriaan JanHein en 
Remko mee akkoord. 

Ze worden met applaus welkom geheten binnen de club. 

8.2011 zaterdag 12 maart 12,5 jaar bestaan solexclub, Rolf, Luuk, Freddy, Henk k. 
wanneer?

De jubileum commissie geeft aan dat 12 maart niet lukte. Er waren veel 
afzeggingen. 21 mei lijkt ook een kanshebber, maar daarbij zijn ook veel 
afwijzingen. 
Besloten is om het jubileum op 23 april te houden. Hoewel hiervoor ook al 1 
afmelding vanuit de vergadering. 
Voor het middagprogramma is het vertrek om 13:00 uur vanaf het buurthuus van 
Basse. 
Het middagprogramma is voor de leden van de Solexclub. 
Het avondprogramma is voor leden met aanhang, oud-leden en de vrijwilligers die 
door de jaren heen bijgestaan hebben bij bijvoorbeeld (buitenlandse) ritten en de 
Tjoprace. 

In de Karre komt een poster te hangen waarin staat dat oud-leden en vrijwilligers 
zich achter de bar kunnen opgeven.
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Vanuit de clubkas wordt een flinke bijdrage gedaan om de kosten niet te hoog te 
laten worden. Waarvoor dank aan de penningmeester!!!
Maar.... Die bijdrage is niet genoeg. Er moet wel nog wel meebetaald worden. 

De kosten voor het middagprogramma zijn € 40,-
Voor het avondprogramma wordt een bijdrage gevraagd van € 15,-. (Dit is inclusief 
happie en drankies!!!)

De speciale aanbieding voor het middag- en avondprogramma is € 50,-

Vooral vanwege de organisatie van het middagprogramma moet tijdig bekend zijn 
wie er mee gaat. 
Daarom wordt op maandag 28 maart nog een vergadering gehouden. Opgave en 
betaling voor deelname kan dan worden gedaan. 

9.2012 buitenlands ritje denemarken, ardennen, ierland of ? Australie, nieuw 
zeeland, moskou, ?

Dit punt wordt doorgezet naar de volgende vergadering. 

10.Belangrijke data: Volgende vergadering, toggie, binnenlands reisje, 
solextreffen, solextjoprace

28 maart Ledenvergadering: Opgave en betaling voor het jubileum.
Café de Karre

                                    Aanvang 20:30 uur.                                                                          
10 april Toggie

Robert en Eddie
Café de Karre

                                    Vertrek 12:00 uur.                                                                               
23 april Jubileum, dagprogramma

Buurthuus Basse
                                    Vertrek 13:00 uur                                                                                
23 april Jubileum, avondprogramma

Buurthuus Basse
                                    Aanvang 20:00 uur                                                                             
1-3 juli                          Binnenlandse rit                                                                                  
30 sept – 1 okt            Solextreffen                                                                                          
2 okt                              Solextjoprace                                                                                      

11.Kroamschudd'n
De vorige vergadering hebben een aantal leden zich aangemeld voor 
kroamschudd'n bij Alfons, Ernst en Erik (3x)
Binnenkort zullen ze daar heen gaan. 

12.Rondvraag

13.Dank voor uw komst op deze novelijke bijeenkomst!!!!!
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