
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 21 mei 2012
door De notulist

Aanwezig: 23 mannen, 1 vrouw. (Dat is inclusief het ere-lid)
Afwezig: De overige leden. 

1.  Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:30 uur plaatselijke tijd. (20:49 uur CET)

2.  In- en Uitgaande post
 Er is post over 65 jaar Solex in Nederland. 

Op 18 en 19 mei 2013 zal dit heuglijke feit gevierd worden in Oosterbeek. De 
organisatie wordt gedaan door dezelfde mensen die 60 jaar Solex hebben 
georganiseerd. 
Misschien is het iets voor de binnenlandse tocht van volgend jaar. De 
voorzitter zal het warm houden. 

3.  Notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen door Jan. In eerste 
instantie zouden ze voorgelezen worden door Richard maar die heeft de bril niet 
mee. Bij de volgende vergadering zal hij deze meenemen om de notulen voor te 
lezen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen.

4.  Volgende toggieVolgende toggie; Eddie, Hans, Ernst. Wanneer
De volgende tocht zal op 1 juli worden gereden. 
Om 1/2 12 verzamelen bij 'De Karre' met vertrek om 12:00 uur. 
Er zijn verschillende buurtfeesten in de regio in dat weekend, het gaat waarschijnlijk 
een 'feesttenten tocht' worden. 

5.  Van Trier naar Hier, 9 mei, Rolf, Jan, Niels, Alexander
     Afwerken en evalueren

Volgens de voorzitter was het een mooie tocht, perfect georganiseerd. 
Niels is nog bezig met het maken van een film over de tocht. 
Rolf: Het was een mooie tocht. De financien zijn nog niet helemaal rond, er moete 
nog wat bonnegies verzameld en opgeteld worden. Maar.... Er hoeft niet te worden 
bij betaald. 
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6.  Solexrace commissie: Rolf, Ernst, Henk, Jan, Richard, Bone, Rick
De race commissie heeft voorafgaande aan de ledenvergadering om 1/2 8 al 
vergadert. 
Punten die daar genoemd zijn:

Veiligheid:
Extra hekken en extra stro. (150 pakken)
Er komt maar één oversteekplek
De stro commissie zorgt voor het plaatsen en weghalen van de 
hekken en stro. De strocommissie wordt samengesteld tijdens de 
ledenvergadering:

Jan, René, Richard, Sander, Erwin, Jos, Paul, Ben, Alexander, 
Rolf, Ernst

Buiten wordt een plaszuil geplaatst.
Er worden geen grasmaaier races gehouden. 
De minibikes zijn alleen voor deelnemers vanaf 16 jaar oud. 
Ideeen voor de race:

Kruiwagen race
Vrouwen race (Misschien met het vrouwenteam van Steenwijkerwold)
Steppen
Elektrische fietsen
Naturisten race ('Mooooiii' volgens Sander, stieve nippels.)

Als opening: Door een muur rijden met de solex. 

7.Pauze,  Stilte aub

8. 2 + 3 juni 80jarige oorlogtheater, info Ernst. 
Henk had Ernst opgegeven als contact persoon bij Orka Theaterproducties. 
Ernst heeft al een vergadering bij moeten wonen en heeft het volledige script van 
de voorstelling meegekregen. 
We moeten in ieder geval in 'volledig kostuum' acte de presence geven. (Lange 
leren jas, klompen en pothelm)
Één persoon van de groep heeft een paar regels tekst, de rest niet. 
Als het Spaanse leger moeten we 5 keer komen aanrijden of lopen.
Twee personen moeten assisteren met het te pakken nemen van 'Geert'.
Één Solexrijder moet een keer wat schreeuwen in het Duits.

We zijn gevraagd om ook met de generale repetitie mee te doen. Deze is op vrijdag 
1 juni om 18:00 uur.
De eerste voorstelling is op 2 juni. We moeten om 19:30 uur aanwezig zijn bij 
Nijenstede.
De tweede voorstelling is op 3 juni, daarvoor moeten we om 13:30 aanwezig zijn. 
Ook bij Nijenstede.

Opgave:
Zaterdag Zondag

Eddie
Rolf

Freddy* Freddy
Harm* Harm
Robert Robert
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Dirk Dirk
Niels

Rik Rik
Richard

(Luuk)* Luuk
Sander* Sander
Erwin Erwin
Alex Alex
(Paul) (Paul)
(Jos) (Jos)
(Aad)* Aad
Ernst* Ernst
Ernest Ernest
Hans Hans
(Frank) (Frank)

() = nog niet zeker
*  = komt ook naar de generale repetitie op vrijdag.

Mocht je naam hier onterecht niet tussen staan of je kunt toch niet op één van de 
aangegeven dagen, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan Ernst. 

9.Belangrijke data: 
1 juni Wat Generale repetitie 'Steenwijk van Slag'

Wie Als je je hebt opgegeven
Hoe laat Om 18:00 uur
Waar De tuin van Nijenstede

2 juni Wat Eerste voorstelling 'Steenwijk van Slag'
Wie Als je je hebt opgegeven
Hoe laat 19:30 uur
Waar De tuin van Nijenstede

3 juni Wat Tweede voorstelling 'Steenwijk van Slag'
Wie Als je je hebt opgegeven
Hoe laat 13:30 uur
Waar De tuin van Nijenstede

1 juli Wat Toggie
Organisatie Eddie, Hans, Ernst
Hoe laat 11:30 aanwezig, 12:00 vertrek
Waar Café De Karre

3 september Wat Race commissie vergadering
Wie Rolf, Ernst, Henk, Jan, Richard, Ronald, Rick)
Hoe laat 19:30 vertrek
Waar Café De Karre

3 september Wat Algemene leden vergadering
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Wie Alle leden
Hoe laat 20:30 vertrek
Waar Café De Karre

15 september Wat GP IJsselmuiden (ovb)

Wie
Nog te bepalen (Misschien met de bus van 
Rotink heen)

Hoe laat Waarschijnlijk 's avonds
Waar In IJsselmuiden

5, 6 oktober Wat Solextreffen
Wie Iedereen die wil komen.
Hoe laat 's avonds
Waar Buurthuus Basse

7 oktober Wat Solexrace
Wie Alle leden en overige racers
Hoe laat 12:00 uur eerste heat
Waar Tuk

5 januari Wat Nieuwjaarsbal
Wie Iedereen
Hoe laat Nog niet bekend
Waar Café de Karre

10.Rondvraag
Richard: 
Op 2 juni wordt ik 40, jullie zijn allemaal uitgenodigd. 

Luuk: 
Komt er bij het Solextreffen op zaterdagavond ook een bandje? Bijvoorbeeld 
'Garage Force'. Met meerderheid van stemmen wordt dit voorstel aangenomen.

Ernst: 
Gaan we nog kroamschudd'n bij Marco? Henk verteld dat Daan nog in het 
ziekenhuis ligt. (Gaat wel goed verder op een verkoudheidje na.) Als hij thuis is zal 
er wel een datum worden geprikt. 
Er moet nog een fruitmand naar Frank. Volgens Paul heeft Frank aangegeven geen 
fruitmand te willen hebben. Alle belangstelling die hij krijgt vindt hij veel fijner. Paul 
heeft regelmatig contact met hem. 
Wanneer is de kas controle? Harm en Henk gaan hiervoor een datum prikken.

Jan: De tent van de Solexclub gaat mee naar de F1. Wanneer is besloten dat de 
tent uitgeleend/verhuurd wordt?
In de rondvraag van de vergadering van 21 juni 2010 (zie de betreffende notulen) is 
dit ter sprake gekomen, maar er is geen overeenstemming bereikt over het wel/niet 
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verhuren van de tent.

Freddy: Alexander heeft een Facebook site gemaakt voor de Tjop Tjoppers. Hoe 
kan die worden gevonden?
Volgens Rolf moet er bij groepen gezocht worden naar TjopTjoppers

11.Dank voor deze novelijke bijeenkomst
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