
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 20 juni 2011
door Het erelid

Aanwezig: 19 leden. (Inclusief het ere-lid en de voorzitter)
Afwezig: De overige leden. 

1.Opening
De voorzitter opent de vergadering, en heet iedereen welkom. 
Remko heeft zich afgemeld. 

2.In- en Uitgaande post
De vergunning voor de solex race is binnen. Verder geen post.

3.Notulen van de vorige vergadering
Er zijn geen op- en aanmerkingen over de notulen van de vorige vergadering. 
Hierbij zijn ze akkoord

4.Solextoggie 12 juni jongstleden. Dingerdis 40 jaar
   evaluatie Geert en Alex. Wie volgende toggie??

Het was een mooi tochie, wel lang. O.a bij café de Veehandel geweest met heerlijke 
hapjes. 

5.Steeksleuteltje 9 daggie met ons uit, wat dit is blijft een verrassing onder
   voorbehoud Juli??
   info commissie: Pual, Richard, Jan vd Linde, Alexander, Henk H. 

Jan is een avondje wezen vergaderen bij Richard thuis. Was gezellig met kaas en 
worst en veel bier. 
De tocht gaat wel door maar de datum is nog niet bekend. Het wordt heel bijzonder. 
Dit heb je nog nooit meegemaakt!!! 
Het wordt zaterdagochtend vertrekken en zondagavond weer terug. 
Zodra de datum bekend is wordt komt dit op de site te staan. 

6.Pauze 
Nou uhh. Pauze. 

7.Pauze 
Nog steeds pauze. 

8.Pauze 
Nog een beetje pauze. 

9.2012 buitenlands ritje denemarken, ardennen, ierland of ? Australie, nieuw 
zeeland, moskou, venus, tuktoyaktuk, van Trier naar hier?

De stemming is als volgt: Van Trier naar Hier, Luxemburg 8 stemmen. Ierland 10 
stemmen. 
De volgende vergadering zal er een schriftelijke stemming gaan plaats vinden. 
(Belangrijk!!!)

Algemene ledenvergadering 20 juni 2011 1



10.Belangrijke data: Volgende vergadering, toggie, binnenlands reisje, 
solextreffen, solextjoprace

3 juli Wat Solextoggie
Organisatie Alexander & Paul
Waar Café de Karre
Vertrek 12:00 uur. (Half twaalf aanwezig!)

29 augustus Wat Ledenvergadering
Waar Café de Karre
Aanvang 20:30 uur

?? juli Wat Binnenlandse rit
Waar Texel, Nederland

30 sept – 1 okt Wat Solextreffen
Wie The Wembley's
Hoeveel € 10,- entree
Waar Buurthuus Basse

2 okt Wat Solextjoprace
Waar Het centrum van Tuk

11.Verslag kroamschudd'n bij Ernst, Alfonds en Erik(3x) door Harm, Geert, 
     Luuk, Paul en Henk

D'r is flink geschud. 

12.Rondvraag
Erwin: Bij de buitenlandse tocht wil ik op donderdag weg en op zondag terug. 

Martijn: Hans Coenen heeft zijn sleutelbeen gebroken. Er moet een fruitmand heen. 

13.
14.Dank voor uw komst op deze novelijke bijeenkomst!!!!!

Algemene ledenvergadering 20 juni 2011 2


