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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
26 mei 2014
De notulist

Aanwezig:
Afwezig:

18 leden
Het erelid en de overige leden.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:40.
2. In- en Uitgaande post

Er is een geboortekaartje binnengekomen van Ivo, de zoon van Jan en
Sanne.
Jan wordt van harte gefeliciteerd door de hele club.
3. Notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen door Aad. Hij gaat er eens
goed voor zitten en begint de notulen van de vorige vergadering voor te lezen.
4. Schokland evaluatie. 1 buigie (van 3 dagen...)
Erik: Het ging allemaal goed. Mooi weer op een paar buitjes na. Het weer werkte niet
helemaal mee. Gelukkig was het op de afsluitdijk wel droog.
Ook bij het opstappen zaterdagochtend begon het weer te regenen. Toen we bij
Geert aankwamen was het wel weer droog.
Er zijn nog openstaande posten waardoor de eindafrekening nog niet opgemaakt kan
worden. Van de camping in Enkhuizen is nog steeds geen afrekening.
De rekening van de donderdagavond in de kantine was wel hoog.
Er is nog veel over. Henk wil de 23 treetjes bier en 3 treetjes fris wel overnemen voor
het komende formule1 weekend. Henk en Erik gaan na de vergadering nog
overleggen over de prijs.
Er worden toch direct maar spiekers met kopp'n geslagen. Henk gaat het overnemen
voor € 560,-. Er hoeft dus niet meer overlegd te worden.
Sander wil nog weten hoe Hendrik thuis ontvangen is nu hij helemaal verregend thuis
is gekomen.
Geen enkel probleem volgens Hendrik, ze had zelfs nog medelijden.
Erik heeft nog wel wat goederen thuis die in de bus/kar waren blijven liggen.
 2 blauwe matjes
 Ajax kussen
 Slaapzak
 Haspel
 Contactdoos
 Handschoenen
 Brillenkoker
De commissie krijgt applaus voor het goede werk wat ze geleverd hebben.
Ondertussen wordt er een versnapering van Jan binnengebracht.
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5. Eerstvolgende Solextocht. Wie??
Data
De volgende tocht zal o 13 juli worden verreden. Dat is nog net mooi voor de
bouwvak. Henk en Ronald gaan de tocht uitzetten.
12:00 verzamelen bij de Karre, 12:30 rijden.
6. Buitenlands reisje Schotland 2015
Als we net als dit jaar de bedoeling was in mei de Schotland 2015 rit willen doen, dan
moet wel rekening gehouden worden met Hemelvaartsdag op 14 mei en pinksteren
op 24 & 25 mei.
We kunnen ook in het najaar gaan ipv voor de vakanties uit.
Beslissingen hierover worden doorgeschoven naar de volgende vergadering.
7. Pauze
8. De lekkerste bal van Nederland voor Sander
Op de afsluitdijk in lunchroom 'Het Monument' kun je de lekkerste gehaktbal van
Nederland krijgen volgens Martijn. Helaas voor Sander waren ze net op toen hij ging
bestellen. Daar was hij toch wel een beetje sneu van.
Henk is speciaal op zoek gegaan naar de oorsprong van deze bal. Hij heeft gebeld
met 'Het Monument' en de leverancier achterhaald. Een slager in Friesland maakt
deze speciale ballen. Het bestuur van de club heeft, al schaatsend en fierljeppend
voor het leven een aantal ballen vanuit de binnenlanden van Friesland in Tuk weten
te krijgen.
Sander krijgt nu alsnog de kans op zo'n geweldig lekker ballegie te eten.
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9. Verzekering Solex Tjop Race
De verzekering gaat zo'n € 600,- kosten. Dat is flink hoger dan we gewend zijn.
Het is wel nodig om vooraf kopien van het kenteken in te leveren. Anders kun je, en
je Solex, niet verzekerd worden.
Als de minibikes ook verzekerd kunnen worden dan kunnen we ook een minibikesklasse houden bij de Tjop Race. Ook al is het alleen maar een demonstratie in plaats
van een race.
Henk gaat bij de verzekeringsmaatschappij navragen wat er mogelijk is met
verzekeren van minibikes.
10. Nieuwjaarsbal bandjes, Solextreffen bandjes
Welke muziek willen we hebben bij het nieuwjaarsbal?
30EuroLive was dit jaar erg leuk. Als die weer een aanbieding hebben waardoor ze
betaalbaar zijn doen we die.
Volgens Sander was Noah Live ook wel een leuk bandje voor ons. Die had hij op
Pollepoep gezien.
Voor de vrijdagavond van het treffen zijn de Basse Blues Band en Trio Horny &
Happiness gecontracteerd.
De Basse Blues Band heet geen Basse Blues Band meer volgens Bas uit Basse
maar de Basse Sessie Band.
Treffenzaterdag zullen de Hockenheimers en de Boer'n Rockjes optreden.
11. Belangrijke data
13 juli

Wat

Solextocht

Wie

Alle leden

Hoe laat

Zondag 13 juli 12:00

Organisatie Henk en Ronald
14 juli

13 september

Waar

Café de Karre

Wat
Wie

Algemene leden vergadering
Alle leden

Waar

Café de Karre

Hoe laat

20:30

Wat
Jubileumfeest 15 jarig bestaan
Wat precies Tocht, barbecue, feestavond
Wie

Leden (barbecue en feestavond met aanhang)

Waar

Verrassing, verzamelen bij de Karre

Kosten

€ 15,-

Hoe laat

09:30 vertrek

Organisatie Luuk, Rolf, Ernst, Harm, Henk
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12. Rondvraag
Aad: Kan er iets op de site gezet worden over opgave voor het jubileumfeest?
Freddy: Komt in orde.
Hendrik: Kunnen we met een volgend weekend niet in een jeugdherbert slapen of zo
in plaats van een tent?
Henk: Nee, dat kan niet. Tenzij je zelf in het organisatiecomité zit. Dan kun je het zelf
bepalen.
Hans: Zijn er nog anderen die bericht hebben gehad dat de Solexverzekering 4 – 5
keer zo duur wordt. Volgens de brief van Friesland Bank gaat het naar € 70,- per jaar.
Meerdere leden: Ja.
Erik: Dat gaat in op 1 januari 2015. Unigarant en Univé zijn een stuk goedkoper.
Henk: We zetten dit op de agenda voor de volgende vergadering. Dan gaan we het
er verder over hebben.
Erik: Dicky Woodstock wil de tent gebruiken als vrijwilligerstent. Kan dat?
Meerdere leden: Dat kan.
Er moeten wel wat regels opgesteld worden om er voor te zorgen dat het allemaal
goed gaat. Er moet wel gezorgd worden dat alles weer terugkomt, dat er tie-raps bij
zitten, dat er niks kapot is als de tent wordt teruggebracht, Als er wel iets ontbreekt of
kapot is, dat het vervangen wordt.
We komen tot het volgende:
 Huurprijs voor leden van de club: € 50, Huurprijs voor niet-leden en/of commerciële doeleinden: € 200, Harm, Geert en Erik worden de beheerders van de tent.
 Erik gaat een checklist, reglement en contract maken wat gebruikt moet worden bij
de verhuur van de tent.
Er moet nog wel opgemerkt worden dat na de 'ZuiderZeeRouteNoord' rit de tent is
schoongemaakt door Geert, Erik en Aad. Dank hiervoor en applaus.
13. Sluiting van de vergadering
Wel thuis
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