
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 14 juli 2014
door De notulist

Aanwezig: 16 leden 
Afwezig: de overige leden. 

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:52.

2. In- en Uitgaande post
 Geen post

3. Notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen door Sander. Lang 
verhaal...

4. Schokland afrekening
Erik is er niet om te vertellen wat de eindstand is. We schuiven dit door naar de 
volgende vergadering. 
Prompt op dat moment komt Erik binnen lopen. Hoe bestaat het!
We hebben nog € 35,- over. Maar... Er moet nog een rekening van de 
gemeentecamping binnenkomen. Deze zal zo'n € 200,- zijn. Daarmee komt de 
eindafrekening op - € 165,-

5. Evaluatie toggie 13 juli. Puntensysteem? Volgende tocht

13 juli was er een toggie. Onze voorzitter kwam aanrijden zonder lange leren jas, 
zonder klompen en zonder pothelm. Veel anderen waren ook niet in tenue. Ter plekke 
bedacht hij een punten systeem. Bij niet dragen van het tenue krijgt het lid een 
strafpunten. Één punt voor het missen van de jas, één punt voor het missen van de 
klompen en één punt voor het missen van de pothelm. 
Wanneer het lid 13 punten verzameld heeft moet hij als prijs tijdens de volgende 
ledenvergadering een rondje geven. 
Uitvallen tijdens een tocht geeft 3 punten. 
Meedoen in een commissie geeft een punt mindering. 
Niet meerijden met een tocht zonder afmelding is ook een punt waard. 

Het was een leuke tocht. 

6. Buitenlands reisje Schotland 2015
Beslissingen hierover worden doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

7. Pauze

8. De lekkerste bal van Nederland voor Sander
De bal die Sander bij de vorige vergadering kreeg was lekker. Inderdaad de lekkerste 
bal van Nederland.
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9. Verzekering Solex Tjoprace en WA verzekering
Realto is de enige maatschappij die de tjoprace wil verzekeren. Vorige jaar waren we 
verzekerd bij 'De Friesland' dat is nu Rabobank geworden. (kosten € 600,-) De 
Rabobank geeft aan niets met Realto te doen. Volgens Realto doet de Rabobank dat 
wel. 
De Rabobank gaat nog verder zoeken naar meer verzekeringsmaatschappijen die dit 
willen verzekeren. 

WA verzekering:
Luuk heeft Unigarant gebeld. Je kunt Unigarant melden dat je zonder tussenpersoon 
verzekerd wilt blijven. Dat blijft de premie laag. 
Het beste kun je zelf contact opnemen met je verzekeringsmaatschappij als je bericht 
krijgt dat de premie omhoog gaat. 

10. Nieuwjaarsbal bandjes, 3 januari 2015
30EuroLive is gevraagd of ze weer een aanbieding hebben. Daar is nog geen 
antwoord op gekomen. 

11. Belangrijke data inclusief het jubileum
Luuk spreekt namens de commissie:
Zaterdag 13 september gaan we het 15 jarig bestaan van de club vieren. 
Om 09:30 verzamelen bij de Karre voor een dag op de Solex. (Denk aan het tenue!!!) 
tegen 17:00 zijn we weer terug. 
Om 19:00 is er de feestavond met partners en barbecue bij Henk thuis. 
De kosten zijn € 15,- per lid (Daarvan mag het vrougie ook mee 's avonds)
Opgave is mogelijk t/m 1 september.

1 september Wat Algemene leden vergadering

Wie Alle leden

Waar Café de Karre

Hoe laat 20:30

13 september Wat Jubileumfeest 15 jarig bestaan

Wat precies Tocht, barbecue, feestavond

Wie Leden (barbecue en feestavond met aanhang)

Waar Verrassing, verzamelen bij de Karre

Kosten € 15,- 

Hoe laat 09:30 vertrek

Organisatie Luuk, Rolf, Ernst, Harm, Henk

3&4 oktober Wat Solextreffen

Wie Voor iedereen natuurlijk

Waar Buurthuus Basse

Kosten nnb

Hoe laat 20:00 opening
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Organisatie Treffencommissie

5 oktober Wat Tjoprace

Wie Leden en genodigden racen, rest toeschouwer

Waar Tuk

Hoe laat
13:00 eerste manche (Wees wel op tijd voor de 
opbouw!!!)

Organisatie Racecommissie

3 januari Wat Nieuwjaarsbal

Wie Iedereen

Waar Café de Karre

Hoe laat 20:30:00

Organisatie Balcommissie

12. Rondvraag
Henk: In het grote boek van de Karre staat nog een tegoedrekening van € 899,25. 
Hiervan kunnen de lopende zaken betaald worden zoals kosten bij een toggie. 

Jan: Voorstellen voor een meerdaagse tocht volgend jaar. (Als Schotland niet 
doorgaat.) 
Denemarken als buitenlandse rit of een binnenlandse rit naar Zeeland. Jan zijn zoon 
is daar brouwer. We kunnen daar wel een rondleiding krijgen. Ook is er vlakbij een 
Solexmuseum. Er is daar slaapgelegenheid aanwezig incl. tent. 

Martijn: Bij Emmerich is nog een leuke camping. Net over de grens, niet al te ver. 
Prima voor een weekendje tussendoor. 

13. Sluiting van de vergadering
Geen film, wel thuis!
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