
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 29 augustus 2011
door De notulist

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

1.Opening
Aad opent de vergadering, en heet iedereen welkom. (De voorzitter is nog op 
vakantie. )

2.In- en Uitgaande post
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 3 juli jongstleden, evaluatie Alexander en Paul. Wie volgende 
toggie?

Weinig te evaleren hierover. Meer over punt 5. De volgende tocht is tijdens het 
weekend van het treffen. Zoals eerder aangegeven wordt deze uitgezet door Jan-
Hein en Remco als onderdeel van hun ballotage. Verderop in deze notulen zal 
blijken dat ze hier makkelijk af komen. 

5.Steeksleuteltje 9 daggie met ons uit, evaluatie commissie. 
Het was allemaal prima geregeld door de mannen van Steeksleuteltje9. 
Slapen op het terrein van Dries in een touringcar. De matrassen lagen al klaar. In 
de kantine stonden de koelkasten vol. 
De volgende ochtend bij Dries en zijn vrouw een prima ontbijt gehad. Dat was 
allemaal prima voor elkaar. 
De slippiesrit  was ook goed. Paar stoppies onderweg en aan het eind vis eten. 
Prima van smaak en meer dan genoeg.  
Alexander heeft nog wat geld voorgeschoten wat verrekend moet worden. In eerste 
instantie werd door Paul en Alexander gezegd dat de € 50,- die nog vanuit de kas 
moet komen als benzinevergoeding genoeg moet zijn. Na de vergadering blijkt dit 
toch niet zo te zijn. Er is nog € 10,- per persoon nodig. 
Iedereen die mee geweest is naar Texel graag asap € 10,- aan Alexander betalen. 

6.Weekendtreffen en Solexracecommissies
Voor het treffen en de race moet nog een heleboel gedaan worden. 
De volgende indeling wordt tijdens de vergadering gemaakt:
Bardienst: Harm, Dirk, Martijn
T-shirts: Martijn. Ideen en logo's voor het shirt zo snel mogelijk 

opsturen naar Martijn! 
Grabbelton: Jan Hein, Remco
Vermaak voor kleine bezoekers: Jan Hein, Remco
Bestelling drank: Harm, Dirk, Martijn
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Spelletjes: Alexander, Rolf, Jan van de Linde
Geluid voor buiten: Niels
Posters: Martijn
Race: Henk Kranendonk; Wedstrijdleiding. Hij kan iedereen bellen 

voor hulp bij de organisatie vooraf en ook tijdens de 
racemiddag zelf. 

Verloting: Luuk doet de organisatie. Parcours indelen in zones. Hij 
wijst minstens 3 andere lootjes verkopers aan op 
zondagmiddag. In ieder geval Erwin en René.

Prijzen verloting: Henk Kranendonk
Wrak van de weg: Paul vraagt Jan van Aggelen of hij nog een wrak heeft. Als 

hij dat niet heeft moet er nog wat worden bedacht!!! 
Muziek: Martijn vraagt z'n band Motoranus voor de vrijdagavond. 

(Nog niet zeker dus.) Voor zaterdag zijn 'De Wembley's 
gecontracteerd. 

Catering (Ontbijt voor overnachters): Niels, Harm, Dirk.
Sponsors: Henk Kranendonk. (Rolf regelt de sponsors die hij elk jaar 

aandraagt. Als iemand nog een sponsor weet; Aanmelden bij 
Henk Kranendonk.

Vlag hijsen: Martijn vraagt Jan Joustra voor de muzikale begeleiding. 
Barbecue: Ronald zorgt voor het vlees. 

Luuk is de Chef-kok. 
Deurdienst: Rolf is verantwoordelijk. Kan anderen vragen in te vallen 

tijdens een WC-bezoek, wanneer hij moet barbequeen en in 
geval van een noodgeval. 

Toggie: We rijden naar Kalenberg. (Jan Hein en Remco hebben 
vrijaf)

Catering (Toggie): Robert, Aad
Luchtkussen: Niels
Zuipkaarten: Dirk, Martijn, Harm

Mochten er nog taken zijn die niet zijn benoemd of je wilt nog ergens helpen, neem 
dan contact op met Henk.
Ook voor vragen of opmerkingen ben je bij Henk aan het juiste adres.

7.Pauze 
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: 
Denemarken 2
Ardennen: 0
Ierland: 2
Moskou: 3
Trier: 13

Het gaat dus 'Van Trier naar Hier' worden!
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Ga maar er maar van uit we dit in Mei 2012 gaan doen. 
10.Belangrijke data: Volgende vergadering, toggie, binnenlands reisje, 
solextreffen, solextjoprace

30 sept Wat
Solextreffen; Ceremoniele opening dmv het 
hijsen van de vlag

Wie Een prominente inwoner van Basse
Hoe laat 20:30 aanwezig
Waar Buurthuus Basse

30 sept Wat Solextreffen; Avondfeest
Wie Iedereen. Muziek: Wordt nog aan gewerkt...
Hoe laat 21:10 aanwezig
Waar Buurthuus Basse

01-okt Wat Solextreffen; Middagprogramma
Wie Iedereen
Hoe laat 12:00 uur vertrek
Waar Buurthuus Basse

01-okt Wat Solextreffen; Avondprogramma
Wie The Wembley's
Hoe laat Na het middagprogramma
Waar Buurthuus Basse

2-okt Wat Solextjoprace
Waar Het centrum van Tuk
Hoe laat 12:00 aanwezig

3-okt Wat Commissie vergadering voor Treffen & Race
Hoe laat 20:30
Waar Café de Karre

10-okt Wat Algemene leden vergadering
Hoe laat 20:30
Waar Café de Karre

11.Kroamschudd'n bij Luuk, wie?
Rolf, Paul, Aad en Erik gaan namens de club bij Luuk & Marjan bij Wessel kijken. 

12.Rondvraag
Martijn: Iedereen naar 'Blubber'!!!
Erik: Bij wie kunnen klompjes en mini t-shirts worden ingeleverd? Jullie waren iets 
te laat met de kraamvisite. Het past niet meer. 
Kan weer bij Henk worden ingeleverd. 

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