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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
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29 oktober 2018
De notulator

Aanwezig:
Afwezig:

16 man
De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Na opening komen er nog 2 leden bij.
2. In- en Uitgaande post

Er is geen inkomende of uitgaande post.
3. Notulen van de vorige vergadering
Er waren geen notulen van de vorige vergadering. Helaas...
4. Verslag toggie 28-10-2018.
Arjan verteld dat het koud was. Het leek wel de kouwe klauwen tocht. Hierom is de
route dan ook met 8 km ingekort.
Er was een stop bij de schoonouders van Arjan in de garage van autobedrijf
Ouwerkerk.
Daarna doorgereden naar Zorgvlied, Wateren en de Doldersumse heide over. De
tweede stop was bij restaurant Grensloos in Doldersum. De eigenaar was nogal
sacherijnig. Geert ontdekte nog wel familie in het restaurant. Na wat keuvelen met de
familie en oude koeien uit de sloot gehaald te hebben komt hij weer terug.
Na een gehaktbal met patat gingen we verder, door de bossen terug naar de Karre.
Duco zijn Solex stopte er onderweg mee. Hij kan zich dus voorbereiden op de
organisatie van de volgende rit. Nico wil hem daar wel bij helpen.
5. Ballotagecommissie nieuwe leden
Er zijn 2 aanmeldingen. Max Kremer en Arjan Hanema. (Hoewel Arjan de tocht van
gisteren al heeft uitgezet is hij nog geen lid.)
Max zit op school en is ook nog eens loonwerker. Hij woont zo’n beetje overal maar
officieel in Willemsoord.
Arjan heeft 3 kinderen en is de winnaar van de allereerste solexrace. Dat was nog
een zwaar gevecht met Ronald Dijksma. Hij is dus al eerder lid geweest. Hij krijgt
daarom de keuze; of 17 jaar achterstallige contributie of de ballotagecommissie. Hij
kiest voor de ballotage. Of dat nou wel zo verstandig is…
De heren krijgen een aantal vragen. Als ze die goed beantwoorden zijn ze lid. Als er
foute antwoorden tussen zitten kunnen ze door het uitvoeren van een opdracht toch
nog lid worden.
De eerste vraag is voor Max.
Raymond: Stel, tijdens het rijden op de Solex verlies je je zadel. Blijf je de rest van de
rit staan of ga je toch heel voorzichtig zitten.
Max blijft staan. => Prima.
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1e vraag voor Arjan.
Rolf: Hoeveel spaken zitten er in het achterwiel? Arjan denkt dat het er 50 zijn. Dat
klopt natuurlijk van geen kant. Het zijn er 28.
2e vraag voor Max.
Aad: Je rijdt op de Solex met een leuke meid achterop en je vliegt over de kop. Solex
in de sloot, vrouwgie in de sloot. Één groot drama! Wat doe je? Kijk je eerst bij je
Solex of eerst bij het vrouwgie? Max kijkt eerst of z’n Solex nog rijdt. => Prima.
2e vraag voor Arjan.
Rik: Vorig jaar heb ik voor de ballotage aan schansspringen met de Solex gedaan.
Hoe ver ben ik gekomen. Arjan denkt dat hij wel 2,5 meter heeft gevlogen. Helaas,
het was minder dan een meter. Ennuh, de Solex was kapot daarna.
3e vraag voor Max.
Sander: Hoeveel bier mag je drinken om nog Solex te mogen rijden. Max zegt
helemaal niks, hij is 16 mag niet drinken. => Prima.
3e vraag voor Arjan.
Bas: In welk jaar is de Solex geintroduceerd in Nederland? Arjan gokt op 1954. Dat is
fout het was 1948.
Met deze uitslag is Max dus lid geworden. Hij is de eerste ooit die de 3 vragen goed
heeft beantwoord. Ongelofelijk!!! Arjan krijgt nog een ‘escape’; Als hij tijdens het
nieuwjaarsbal, in de pauze van de band, een optreden doet kan hij alsnog lid worden.
Verschrikt kijkt op. Na wat nadenken komt hij met een tegenbod. Hij kan voor volgend
jaar wel het wrak van de weg regelen.
Omdat het de laatste jaren steeds moeilijker is om een Solex te vinden voor het wrak
van de weg wordt zijn bod aanvaard. Hiermee is ook hij lid van de Tjop Tjoppers.
6. Pauze en contributie 2018
7. Parijs – de Karre commissie
Na het optellen van alle kosten en wat er gelapt is blijkt dat we nog € 368,90 in de pot
hebben zitten. We kunnen dit verdelen over de 29 man die mee zijn gegaan maar er
moeten ook nog badges besteld worden.
Er wordt daarom besloten om het kleine bedrag wat er dan overblijft toe te voegen
aan de liquide middelen van de club.
8. Weekendtreffen 5-6 oktober
De commissie van het treffen bestond uit Martijn, Rammond, Rick, Bas, Niels, Joost
en Rolf.
Bij het toggie van de zaterdagmiddag waren zo’n 40 man. Mooie opkomst!
De stop was bij café de Veehandel.
Onderweg was er nog een ongeluk. Één solexrijder reed tegen een auto aan.
Gelukkig mankeerde hij niks. Hij was alleen wat wit om de neus.
Dus let op; maximaal 2 aan 2 rijden of anders achter elkaar! 3 of 4 breed kan niet op
de weg.
Martijn had na het opmaken van de kas nog € 480,- over. (Wel raar hoor, dat er nog
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geld over is nadat de kas is opgemaakt…)
9. Tjoppersrace 7 oktober
De commissie bestaat uit Erik, Ernst, Nico, Rolf, Sander, Ronald en Henk.
Er waren in totaal 60 rijders. 20 in de A-, 20 in de B- en ook 20 in de C-klasse.
Het Evil Knievel 2.0 stuntteam was top! Door de brandende hoepel en vuurwerk op
de kop!
De rijders in de C-klasse hebben € 5,- inschrijfgeld betaald. Verder was er € 1350,aan sponsorgeld. De verzekering kostte maar liefst €1525,-. Buiten de officiele
sponsoring om heeft De Karre nog € 500,- bijgedragen en Brouwer Tuk € 200,-.
Hierdoor was er aan het eind nog € 407,60 over.
10. Belangrijke data
2 december

5 januari

4 februari

Wat
Wie

Solextocht
Voor alle leden, door Duco en Nico

Waar

Door de regio

Hoe laat

11:30 verzamelen bij de Karre, 12:00 vertrek.

Wat
Wie

Nieuwjaarsbal mmv Baby Blue
Alle leden & aanhang hebben gratis entree.

Waar

In café de Karre

Hoe laat

21:00

Wat
Wie

ledenvergadering
Alle leden

Waar

Café de Karre

Hoe laat

20:30

11. Rondvraag
karst: Ik heb mijn Solex te koop gezet en wil mijn lidmaatschap opzeggen. Maar…
Waarom zou ik. Het is maar een tientje contributie per jaar. Ik blijf lid!
Applaus!!!
Jan van Aggelen: Een rondje van mij omdat ik binnenkort 70 word, mijn vrouw wordt
70 en we zijn 50 jaar getrouwd.
Applaus!!!
Allen wel thuis!
Applaus!!!
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