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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
11 november 2013
De notulist

Aanwezig:
Afwezig:

26 leden
De overige leden.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:46
2. In- en Uitgaande post

Er is geen inkomende of uitgaande post.
3. Notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering d.d. 14 oktober 2013 zijn goedgekeurd.
4. 15 jarig bestaan 12 september 2013.
Luuk, Rolf, Henk, Harm en Ernst zitten in de commissie. Er is al een commissie
vergadering geweest. Het is al zeker dat het mooi wordt, ook al is er nog niks
concreets te melden.
Ga er maar vanuit dat het ergens in mei gevierd gaat worden.
5. Voorgenieten eerstvolgende Solextocht.
Jan Hein kan niet vanwege voetbal. Henk gaat de tocht samen met Marco en
Hendrik uitzetten.
Hendrik meldt dat hij niet in deze commissie zitting neemt omdat hij een volgende
tocht samen met Bert gaat uitzetten.
Ook Luuk en Harm moeten nog een tocht uitzetten.
6. Solexrace 2013
Er is nog een hertelling geweest. Er is € 450,- over.
7. Pauze
8. Ballotagecommissie nieuwe leden
Er zijn geen aspirant-leden dus ook geen ballotage.
9. Buitenlands reisje volgend jaar
Er wordt nog een stemming gehouden over de buitenlandse rit van volgend jaar.
Er blijkt veel animo te zijn voor een rit in Schotland.
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Er zijn 18 man die wel mee willen.
Erik, Erik en Aad geven zich op voor de reiscommissie.
Ga in ieder geval uit van een reis van 5 dagen, waarschijnlijk 6!
10. Nieuwjaarsbal 4 januari 2014: Welke band?
Henk verteld nog een anekdote over een prijs van een aantal jaren geleden. Het is
een mooi verhaal.
We kunnen kiezen uit verschillende bands tijdens het nieuwjaarsbal. De belangrijkste
vragen bij de keuze van een band zijn:hoeveel willen we uitgeven, hoeveel kunnen
we uitgeven, wat voor soort muziek willen we.
Henk heeft al een optie genomen op de band '30 Euro Live'. Een hele leuke band en
vanwege de winterperiode kunnen ze met een grote korting geboekt worden.
Dat gaat 'm worden!
In de pauze zal er een verloting zijn.
De entree wordt € 7,50. Daarbij krijg je wel een gratis lot!
Leden + aanhang van de Tjoptjoppers hebben uiteraard gratis entree.
11. Belangrijke data:
17 november
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20:30 uur

12. Rondvraag, Kroamschudd'n (Marco, Ernst)
Marco en Ernst hebben beide nog niks geregeld voor het kroamschudd'n. Dat wordt
wel tijd. Die van Marco is al bezig met lessen voor het brommerrijbewijs.
13.Sluiting vergadering, zonder film
Geen film
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