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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
12 januari 2015
De notulist

Aanwezig:
Afwezig:

Het erelid en19 overige leden
De voorzitter heeft zich afgemeld.
De rest van de leden

1. Opening
De opening van de vergadering wordt gedaan door onze vicevoorzitter Hans.
2. In- en Uitgaande post

Er is een boekje met informatie van Solexclub 'Het Rolletje' uit Akersloot
binnegekomen. Het boekje gaat rond.
3. Notulen van de vorige vergadering
Harm mag zeggen wie de notulen van de vorige vergadering gaat voorlezen.
Het wordt Hendrik. Na het voorlezen worden de notulen goedgekeurd.
4. Solextocht evaluatie 7 december, Paul & Richard
Volgens Luuk was het koud. Maar er was wel genoeg bier!
In het donker terug was niet zo geweldig.
Verder was het een leuke tocht. Het was een goed cafe met met aardige mensen.
5. Buitenlands uitje Schotland; 5 of 6 juni heen easyjet, boot terug
Vanwege het belang van dit onderwerp komt de voorzitter toch de vergadering
binnenlopen om mee te overleggen.
Na stemming zijn er nog steeds maar 7 man die zeker mee gaan en een paar
twijfelgevallen.
Het is nog steeds te vaag wanneer we weg gaan en wanneer we terug komen. Ook
zijn de kosten te hoog om meer mensen mee te laten gaan.
Er wordt een stemming gehouden om te kijken of er met een binnenlandse tocht van
3 of 4 dagen meer mee gaan. Bijna iedereen wil dan wel mee.
In een voorgaande vergadering hebben Jan & Jan al een keer voorgesteld om naar
Zeeland te gaan met eventueel bezoek aan een Solexmuseum en een brouwerij.
Dat gaat het dus worden.
Na nog wat over de vertrek- en terugdatum besproken te hebben komen we er op uit
dat het vertrek is op donderdagavond 28 mei. We komen dan zondag 31 mei weer
terug.
Omdat Jan en Jan het hele programma al zo'n beetje in het hoofd hebben zitten,
nemen ze uiteraard plaats in de commissie. Erik heeft nu al twee jaar tevergeefs
heeft geprobeerd om ons in Schotland te krijgen heeft hij nu wel feducie in dat het
wat gaat worden. Hij neemt ook plaats in de Zeelandcommissie. Er wordt
afgesproken dat de volgende vergadering iedereen die mee wil € 50,- moet lappen.
6. Pauze en contributie 2015
Er wordt gretig gebruikt gemaakt van het betalen van de contributie bij Harm.
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7. Cafebezichtigingstocht wanneer en wie.
Luuk was de eerste uitvaller bij de laatste tocht de. Dat is, zelfs voor het erelid, een
reden om de volgende tocht te organiseren. Hij gaat samen met Freddy de tocht
uitzetten.
Het gaat 22 maart worden. Vertrek om 12:00.
8. Evaluatie nieuwjaarsbal
Het was weer een mooi feest.
Er zijn 41 Tjoppers (incl. aanhang) geweest en een flink aantal betalende bezoekers.
Financieel overzicht:
30EuroLive
€ 1250,Prijzen verloting
€ 90,Verkochte loten
€ 330,Entree
€ 562,Dit geeft een verschil van € 435,-.
Deze € 435,- wordt door De Karre betaald.
9. Belangrijke data
22 maart
Wat
Wie

23 maart

5-10 juni?

Solextoggie
Voor alle leden

Waar

In de regio

Hoe laat

Vanaf 11:30 verzamelen, vertrek 12:00 uur.

Organisatie

Luuk en Freddy

Wat
Wie

Algemene ledenvergadering
Alle leden

Waar

Café de Karre

Hoe laat

20:30

Wat
Wie

Buitenlandse rit
Alle leden

Waar

Schotland

Organisatie

De Schotlandcommissie

10.Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering
Wel thuis en in ieder geval tot de volgende tocht!!
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