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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
10 maart 2014
De notulist

Aanwezig:
Afwezig:

24 leden
De overige leden.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:49.
Hans heeft zich afgemeld.
2. In- en Uitgaande post

Er is geen inkomende of uitgaande post.
3. Notulen van de vorige vergadering
Er zijn geen notulen van de vorige vergadering.
4. Evaluatie solextoggie van gisteren, Jan en Hendrik.
Jan: We hebben geen klachten gehad en de snert was lekker.
Hendrik heeft nog foto's rondgestuurd van de tocht.
Het was een mooie rit over mooie fietspaden. Luuk heeft wel een tijdje stil gestaan op
't fietspad.
Er was een kwartje per persoon te kort in de pot. Er moet nog een keer gelapt
worden. Er staat nu een rekening van een paar euro open bij de Karre.
5. Eerstvolgende Solextocht. Harm en Luuk
Harm en Luuk gaan de volgende tocht niet organiseren. Zij organiseren de rit van het
15 jarig jubileum.
Erik en Tim melden zich aan als organisatie.
De tocht zal gereden worden op 13 april. Het vertrek is om 12:30. Stipt deze keer.
Wie er dan niet is, is te laat.
6. Biermanden, fruitmanden, poppeslokken ed.
De voorzitter wil toch wel graag de fruitmanden terug hebben. Als je ziek thuis of in
het ziekenhuis ligt is het toch wel fijn dat er iemand langs komt.
De meerderheid is het hier wel mee eens. De fruitmand bij ziekte wordt weer in ere
hersteld.
Poppenslokken is toch wel lastig. Erik heeft ooit 3 babypakketjes in één keer gehad.
Maar hij wacht nog wel steeds op de 4e.
7. Pauze, contributie, wanbetalers
Na telling blijkt dat we 50 leden hebben. De meeste betalend lid, een flink aantal nietbetalend lid.
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8. Buitenlands reisje 2014 Schotland. De commissie: Erik, Eric en Aad
Volgens Erik is het nog wel flink puzzelen met de kosten en de reis. Voorlopig is het
als volgt:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdagochtend:
Zaterdagmiddag:
Zondag:

Met de boot. 12:00 vertrekken uit Tuk, 15:00 aanmonsteren
op de boot, 17:30 varen.
Om 09:00 varen we de haven van Newcastle in. Vanaf daar op
de Solex naar de grens met Scotland.
Op de Solex naar Edinburgh.
Een dagje struinen in Edinburgh
Op weg terug, solexen naar Sealhouses.
Het laatste stuk op de solex naar Newcastle.
Met de boot richting Nederland.
Om 12:00 weer terug in Tuk.

Het zal tussen de € 350,- en € 400,- gaan kosten.
Daar komt je eigen zakgeld nog wel bovenop.
Aan het einde van de week zal de commissie nog een mail uitsturen met meer details
en de vraag om rijbewijs/id nummers in te leveren.
De voorzitter heeft nog gekeken naar een reis per vliegtuig. Maar dat zal het niet
goedkoper maken is de verwachting.
9. Solextreffen en Solextjoprace
Dirk heeft de vorige vergadering aan gegeven te stoppen met de werkzaamheden
voor de treffen commissie. We moeten dus nog een nieuw commissie lid hebben.
Er zijn nog geen vrijwillige aanmeldingen.
De volgende vergadering zal dit punt verder opgepakt worden.
10. Nieuwjaarsbal 4 januari 2014: Welke band?
Dit is nog wel heel erg ver weg. Door naar de volgende vergadering.
30 Euro live was wel leuk afgelopen bal. Ze moeten wel weer dezelfde prijs vragen
als we ze weer willen hebben.

11. Belangrijke data:
29 maart

13 april

Wat

Robert wordt 50 op 25 maart

Wie

Robert wordt 50

Hoe laat

21:00

Waar

Café de Karre

Wat

Solexrit

Wie

Alle leden

Hoe laat

12:30 vertrek!

Organisatie Eric en Tim
Waar
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28 april

5-11 mei

Wat
Wie

Algemene leden vergadering
Alle leden

Waar

Café de Karre

Hoe laat

20:30

Wat
Wie

Buitenlandse rit Schotland
Alle leden

Waar

Café de Karre

Organisatie Eric, Erik en Aad
12. Rondvraag, Kroamschudd'n (Marco, Ernst)
Hendrik: Op 25 maart wordt Robert 50. Hij heeft tijdens de rit van gisteren (9 maart)
ons allemaal uitgenodigd om dit te vieren in de Karre op 29 maart vanaf 21:00.
13.Sluiting vergadering
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