
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 11 juni 2018
door De notulist

Aanwezig: 26 man
Afwezig: De rest van de leden

1. Opening

2. In- en Uitgaande post
 Er is inkomende post van Solexclub ‘Het Rolletje’. Het boekje gaat rond.  

3. Notulen van de vorige vergadering 
Hendrik leest de notulen van de vorige vergadering voor. Hiermee worden ze 
goedgekeurd. 

4. Verslag toggie 3 juni, Erik en Edward. 
25 man hebben meegereden met de tocht. Erik en Edward hebben de tocht uitgezet. 
Vanuit Tuk zijn we via Steenwijkerwold, Marijenkampen, Blesdijke, Oldetrijne, 
Nijetrijne, Munnikeburen, Echtenerbrug, Zevenbuurt en Rotstergaast naar 
Nieuweschoot gegaan. Daar een stopje in café ‘t Skoat. 
Vandaar uit ging het verder naar Oudeschoot, Mildam, Oldeholtwolde, Wolvega, 
Peperga en naar Willemsoord. Bij De Steen een balletje gegeten. Je weet wel, de 
lekkerste bal van Nederland. 
Via de Pol en Baars ging het terug naar Tuk. 
Een mooie rit. 
Er waren 3 man die pech hadden, Remi, Reitze en Raymond. Ze mogen samen de 
volgende rit uitzetten. 

5. Ballotagecommissie nieuwe leden
Er hebben zich 5 man aangemeld om lid te worden van de club. 
Rik Pit uit Willemsoord, 20 jaar. 
Mark Wijs, 20 jaar, binnenvaartschipper.
Rik Wijs, 21, zit nog op school. 
Jelle Pit van 17.
Edward Ensink uit Wolvega. 

Vanwege gebrek aan een pen tijdens de vergadering heeft de notulist de gestelde 
vragen en uitgevoerde opdrachten niet opgeschreven. 
Hoe dan ook, ze zijn allemaal wel toegelaten. 
Heren, welkom bij de club!!!!

6. Pauze en contributie 2018

7. 2018 20-jarig bestaan, Parijs – de Karre, 21 juni – 27 juni
Ernst heeft een agenda gemaakt voor de tocht met de etappes die we dagelijks gaan
rijden. 
Vanaf 7 uur de spullen inladen, we vertrekken om 10 uur. 
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http://www.tjoptjoppers.nl/


8.  Belangrijke data

9 september Wat Solextocht

Wie Alle leden (organisatie Remi, Reitze, Raymond)

Waar Door de regio

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

10 september Wat ledenvergadering

Wie Alle leden

Waar Café de Karre

Hoe laat 20:30

9. Rondvraag
Henk: Zijn er vrijwilligers om in de commissies van het treffen en de race te gaan 
zitten?
Voor het treffen bieden Raymond, Rik en Joost zich aan. 
Voor de race Nico. 

Erik: Is het een goed idee om een smoelenboek te maken? Er zijn de laatste tijd 
zoveel nieuwe leden bij gekomen.

Prima idee!!!

Allen wel thuis!
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