
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 23 april 2018
door De notulist

Aanwezig: 19 man
Afwezig: De rest van de leden

1. Opening
Ernest opent de vergadering, de voorzitter is op vakantie. 

2. In- en Uitgaande post
 Er geen inkomende post. 

3. Notulen van de vorige vergadering 
De notulen worden goedgekeurd. 

4. Verslag toggie 22 april Erik en Geert
Erik verteld dat het mooi weer was. Vanuit Tuk zijn we naar Steenwijkerwold, 
Ossenzijl en Blokzijl gegaan. Daar hebben we bij Klinkert Bier Brouwerij & 
Delicatessen een kleine bierproeverij gehad. 
Vanaf daar naar Jonen en Giethoorn. Bij de Jonge op het terras een stop gemaakt. 
Daarna bij Erik thuis in de Basse de laatste stop gemaakt.
Een aantal hadden nog nooit van Jonen gehoord. Het was een educatieve rit. 
Helaas voor Erik zat hij weer in de bus, hij moet de tocht weer uitzetten. Samen met 
Anton die ook pech kreeg.

5. Ballotagecommissie nieuwe leden
Er hebben zich 2 man aangemeld om lid te worden van de club. 
Alko ter Schure en Remi ter Schure. Ze wonen beide in Basse. Alko is 18 en gaat in 
Leeuwarden naar school. Remi is 22 en vrijgezel.

Ze moeten de vergadering verlaten zodat de ballotagecommissie zich over hun 
aanvragen kan buigen. Nadat de commissie er uit is komen de mannen weer terug. 

Ze krijgen vragen om te beantwoorden voordat ze lid kunnen worden van de club. 
Jan: Hoeveel liter benzine past er in het tankje?
Ze denken 2 – 2,5 liter. Dat is fout, het is 1 – 1,5 liter. 

Erik: Hoeveel zaad past er in een k*t.
Tot ie overloopt. Dat is het juiste antwoord.

Paul: Hoeveel hectare zit er in een bunder. 
Dat is hetzelfde. Dat is het juiste antwoord.

Ernest: Hoeveel liter melk geeft een koe 
Ongeveer 30. Dat is het juiste antwoord.

Hoewel ze één vraag fout hebben beantwoord worden ze eenvoudig lid. Ze hebben 

Algemene ledenvergadering 23 april 2018 1

http://www.tjoptjoppers.nl/


namelijk een kratje bier mee terug genomen. 

6. Pauze en contributie

7. 2018 20-jarig bestaan, Parijs – de Karre, 21 juni – 27 juni
Ernest geeft aan dat het eten goed komt. 
De campings in Parijs en onderweg worden besproken. 
Tijdens de vergadering van 11 juni moet het restant van de inleg betaald worden. 
Er zijn 2 tenten gehuurd. 
Ook zijn er 2 busjes gehuurd en de bus van Rotink is geregeld. 
Hierna ontstaat nogal wat discussie over de Rotink bus. Vanuit de vergadering wordt 
aangegeven dat men niet met de Rotink bus wil. Ernest gaat er voor zorgen dat er 
wat anders geregeld gaat worden. 

8.  Belangrijke data

3 juni Wat Solextocht

Wie Alle leden (Organisatie Erik en Anton)

Waar Door de regio

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

11 juni Wat Commissievergadering Parijs – de Karre

Wie De commissieleden

Waar Café de Karre

Hoe laat Vanaf 19:30

11 juni 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. 

Allen wel thuis!
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