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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
19 juli 2013
De notulist

Aanwezig:
Afwezig:

19 man.
De overige leden.

1. Opening
Aad opent de vergadering om 20:43
2. In- en Uitgaande post
 Monique de Boer heeft een email gestuurd met de vraag of we mee willen
doen met de opening van 'de Meenthe'. Ze heeft contact met Ernst gehad:
Donderdag 12 september moeten we om 19:30 bij 'de Meenthe' zijn. We
gaan om 18:45 verzamelen bij de Karre.
3. Notulen van de vorige vergadering
De notulen zijn met applaus goedgekeurd.
4. 15 jarig bestaan van de club
Er worden een aantal mogelijkheden genoemd om het 15 jarig bestaan te vieren:
• Dagje weg op de 14e september
• iets extra's doen tijdens het treffen of de race.
Een feest organiseren op de verjaardag van de club zelf lijkt te snel te zijn. Er wordt
een commissie aangesteld die de festiviteiten gaat organiseren en een datum
prikken: Henk, Luuk, Harm, Ernst.
Meer info vanuit de commissie in de volgende vergadering.
5. Nagenieten laatste Solex tocht Paul + Richard.
Er was deze rit een vaste rijder voorop en een vaste rijder achteraan. Dit heeft goed
gewerkt volgens Paul. De groep bleef bij elkaar. Behalve Luuk en Harm, omdat ze
nog een biertje aangeboden kregen bij Café van der Wal bleven ze achter.
Beide hebben ze beloofd hun leven te beteren en vanaf nu bij de groep te blijven.
Vanwege deze actie moeten ze wel de volgende tocht uitzetten.
6. Evaluatie Zuiderzeeroute: Aad, Hans, Rolf, Freddy
Er zijn badges gemaakt. Deze worden uitgereikt.
De badges zijn de laatste kosten die zijn gemaakt voor de tocht. Er is in totaal €
60,- over. Dit gaat de kas in.
7. Pauze
8. Buitenlandse tocht volgend jaar
Vanuit de vergadering komen er een aantal voorstellen voor de tocht:
 Legoland
 Ierland
 St. Petersburg
 Calais
Algemene ledenvergadering

19 juli 2013

1

 Parijs – de Karre
Deze mogelijkheden zullen in de poll op de site gezet worden. De uitslag van de
poll kan de volgende vergadering gebruikt worden.
De volgende vergadering dus meer hierover...
9. Commissies weekendtreffen en Solexrace 4, 5 en 6 oktober.
De commissies zijn aan het werk en alles loopt. Er zijn geen bijzonderheden te
melden.
10. Belangrijke data:
12 september Wat

Opening van 'de Meenthe'

Wie

allen

Hoe laat

18:45 verzamelen bij de Karre

Organisatie Monique de Boer / Henk
Waar
30 september Wat

De Meenthe
Commissie vergaderingen treffen & race

Wie

Commissie leden

Hoe laat

20:30

Organisatie Commissie treffen / Commissie race
14 oktober

Waar

Café 'De Karre'

Wat
Wie

Commissie vergaderingen treffen & race
Commissie leden

Hoe laat

20:00

Organisatie Commissie treffen / Commissie race
14 oktober

Waar

Café 'De Karre'

Wat
Wie
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Alle leden

Waar

Café de Karre

Hoe laat

20:30

4, 5, 6 oktober Wat
Wie

???

Solextreffen + Solexrace
Alle leden

Waar

Buurthuus Basse/Café de Karre

Hoe laat

Om 20:00 ceremoniële opening

Wat
Wie

Solextocht
Luuk & Harm

Waar

In de regio

Hoe laat

12:00 verzamelen

11. Rondvraag, Kroamschudd'n, fruitmanden (Marco)
12.Sluiting vergadering
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