
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 19 maart 2018
door De notulist

Aanwezig: 21 man
Afwezig: De rest van de leden

1. Opening
Hendrik meldt dat het toggie van gisteren een mooie tocht was. Iedereen die er niet 
bij was heeft wat gemist. 
Verder heeft Hendrik meegedaan aan de Hollandse 100: 100 km fietsen en en 10 km
schaatsen voor het goede doel. De € 100,- die mee we bij een rit meekrijgen van van
de club is gisteren aan het goede doel van Hendrik geschonken. Dank daarvoor!

2. In- en Uitgaande post
 Er is inkomende post van 70 jaar Solex in Nederland. Er is geen 
belangstelling om heen te gaan. 

3. Notulen van de vorige vergadering 
Ernst wijst Frank aan om de notulen voor te lezen. Na het lezen van de notulen 
worden ze goedgekeurd.  

4. Verslag toggie 18 maar Rik en Michel
Nico Gooijer verteld dat we via de Aa naar Kallenkote zijn gereden. Daarna door naar
Uffelte en snert gehad bij de Wapser Herberg. Buiten was het koud, binnen 26 
graden. Na de snert op naar café Bijker en dan door het bos terug naar de Karre. 

De volgende tocht zal uitgezet worden door Erik Pit en Geert de Graaf. 

5. Ballotagecommissie nieuwe leden
Er hebben zich 3 man aangemeld om lid te worden van de club. 
Paul lugtenberg, Anton lugtenberg en Erik Mosterman. 

Paul is 23, boer en heeft geen vriendin. Anton boert ook, heeft ook geen vriendin en 
is 18. Erik is de buurman. 19 jaar en gelukkig vrijgezel. 

Ze krijgen 3 vragen om te beantwoorden voordat ze lid kunnen worden van de club. 
Nico vraagt: Je rijdt op de Solex met een vrouwgie achterop en rijdt de sloot in. Waar 
kijk je eerst naar, je Solex of de vrouw?
Anton kijkt eerst of de vrouw gewond is, daarna bij zijn Solex. Dat is fout!!! Je kijkt 
eerst bij je Solex. 

Erik vraagt wat de mengverhouding van de mengsmering voor de Solex is. 
Anton mengt nooit. Het is iets met een streepje van de olie op 10 liter benzine denkt 
hij. Dat is fout!!!

Martijn vraagt aan Paul om op tafel te klimmen en een Solex uit te beelden. Dat was 
niet zo heel erg goed...
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http://www.tjoptjoppers.nl/


3 vragen fout….
Als laatste mogelijkheid mogen ze net als de Trekker spotters, van YouTube, door 
Tuk lopen en schreeuwen: Solex! Solex!
Dat gaat ze prima af. Schreeuwen kunnen ze wel in het donker. 
Ze mogen lid worden. 

6. Pauze en contributie

7. 2018 20-jarig bestaan, Parijs – de Karre, 21 juni – 27 juni
De commissie heeft taken verdeeld. 
Erwin en Martin: De route
Ernest: Catering
Raymond: Uitzoeken van de regels (milieuzones enzo)

Er zijn ook al 2 man voor de bouwploeg Chico en Berto. 

 We hebben wat mensen nodig voor hand- en spandiensten tijdens de rit. Paul meld 
zich hiervoor alvast aan. 
Er moet een commissie samengesteld worden. Dit gaat door naar de volgende 
vergadering. 

8.  Belangrijke data

22 april Wat Solextocht

Wie Alle leden (Organisatie Erik en Geert)

Waar Door de regio

Hoe laat 11:30 verzamelen bij de Karre, 12:00 vertrek.

23 april Wat Commissievergadering Parijs – de Karre

Wie De commissieleden

Waar Café de Karre

Hoe laat Vanaf 19:30

23 april Wat  ledenvergadering

Wie Alle leden

Waar Café de Karre

Hoe laat 20:30

21 – 27 juni 2018 Wat Parijs – de Karre

Wie Alle leden

Waar Zie www.google.nl/maps/Parijs - de Karre

Hoe laat

9. Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag. 
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https://www.google.nl/maps/dir/Parijs,+Frankrijk/Caf%C3%A9+De+Karre,+Tukseweg,+Tuk/@50.6670039,3.7520831,7.38z/data=!4m19!4m18!1m10!1m1!1s0x47e66e1f06e2b70f:0x40b82c3688c9460!2m2!1d2.3522219!2d48.856614!3m4!1m2!1d3.7578073!2d50.1335668!3s0x47c262da01dcaacb:0x4d0b0f673791116b!1m5!1m1!1s0x47c86ed6b7d39353:0xa33afbf576aeafdd!2m2!1d6.0952724!2d52.796966!3e1


Allen wel thuis!
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