
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 26 maart 2012
door De notulist

Aanwezig: 24 leden. (Inclusief het ere-lid)
Afwezig: De overige leden. 

1.  Opening
Henk opent de vergadering om 20:47. 

2.  In- en Uitgaande post
Er is per email een uitnodiging gekomen vanuit IJsselmuiden. Daar willen ze GP 
organiseren met Truckraces, Zijspanraces, iets met Formule1 en ook Solexraces. 
Dit gaat op 15 september plaats vinden. We zijn gevraagd om enkele demonstraties 
te rijden. 
Een man of 10 willen wel mee. We kunnen daar blijven slapen in onze eigen tent of 
's avonds weer terug gaan. 
Henk gaat nog contact met de organisatie opnemen. We laten het nog even 
'sudderen'. 

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 29 januari jl. evaluatie Geert en Ernest. WIE?? volgende toggie!!
Ernest doet het woord:
Het toggie draaide om Karst. Hij was door TV Oost uitgenodigd om zijn barbecue te 
laten zien. 
TV Oost wilde ook dat het in de weerribben opgenomen werd. Het oorspronkelijk 
geplande toggie is hiervoor omgezet. 
Het was erg koud!!! De tocht is hierom wat korter gehouden.
Het rare is dat er weinig opnamen zijn gemaakt van Karst.
De Solexclub heeft het vlees betaald. 
Ernst & Geert; Bedankt!

De volgende tocht wordt uitgezet door Henk en Ronald. 
Het wordt een ouderwetse 'Volle Tank Tocht'. De eerste die de tank leeg heeft zet 
de volgende tocht uit. 
Je mag extra benzine meenemen om weer thuis te komen, maar bijvullen voordat 
de tank leeg is, is verboden!!
15 april. Half twaalf verzamelen, 12 uur vertrek. 
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http://www.tjoptjoppers.nl/


5.  Van Trier naar Hier, 9 mei, Rolf, Jan, Niels, Alexander
Rolf doet het woord:
Op 9 mei om 10 uur 's ochtends gaan we weg. Verzamelen om 9 uur bij de Karre. 
's avonds 8 mei kan iedereen de spullen al in de bus zetten. De bus staat op het 
parkeerterrein bij de Karre. 
Rolf waarschuwt voor, vooral in het begin, een heuvelachtig terrein. Het advies is 
om van te voren toch wel enige malen naar de sportschool te gaan. 

De kosten worden geschat op € 250,- per persoon. 
Dit moet de volgende vergadering (23 april) betaald worden. 
Van de leden aanwezig in de vergadering geven er 18 aan dat ze mee gaan. 
Er zal nog een email worden rondgestuurd met de vraag wie er mee wil, en over het 
betalen van de kosten bij de volgende vergadering. 

6.  Weekendtreffen en Solexrace
Henk heeft een 'optie' genomen op 'de Wembleys' voor de muziek op de 
zaterdagavond. Hier zijn veel voorstanders voor. Henk gaat ze vastleggen. 

Luuk heeft nog een CD meegenomen van 'Nix'. Misschien is dat ook nog wel wat. 
Deze wordt in de pauze opgezet om even te proeven.
Maar, nee. Da's nix. 

We krijgen nog de groeten van de familie Winters uit Lommel. Henk heeft nog 
contact met ze gehad. Mevr. Winters is nog niet helemaal hersteld, maar het gaat 
verder wel goed. 
Onze verzekering heeft toegezegd alles te betalen. 

Voor de volgende race moeten er wel wat puntjes aangescherpt worden. In ieder 
geval moeten we meer hekken en stro hebben. Ook wil Henk vooraf nog een 
vergadering hebben met de baancommisarissen. 

7.Pauze + Contributie

8.  kroamschudden en fruitmanden 
Marco is weer vader geworden. De zoon is 10 weken te vroeg geboren, maar het 
gaat verder wel goed. Kroamschudden gaan we even doorzetten naar de volgende 
vergadering. 
Martijn en Henk zijn bij Karst geweest om een fruitmand te brengen. 
Frank is ziek. We wensen hem sterkte toe!
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9.  Belangrijke data: Volgende vergadering, toggie,  solextreffen, solexrace
15 april Wat De Volle Tank Tocht

Organisatie Henk & Ronald
Hoe laat 11:30 aanwezig, 12:00 vertrek
Waar Café De Karre

23 april Wat
Algemene ledenvergadering (ivm van Trier naar 
Hier)

Wie Iedereen
Hoe laat 20:30 uur vertrek
Waar Café De Karre

8 mei Wat Spullen inleveren 
Organisatie Alexander, Jan, Niels, Rolf
Hoe laat 's avonds bij de Karre
Waar Hier. Oh nee, Trier

9 - 13 mei Wat Van Trier naar Hier
Organisatie Alexander, Jan, Niels, Rolf
Hoe laat 9 uur verzamelen, 10 uur vertrekken
Waar Hier. Oh nee, Trier

15 september Wat GP Ijsselmuiden (ovb)
Wie Nog te bepalen
Hoe laat Waarschijnlijk 's avonds
Waar In IJsselmuiden

5, 6 oktober Wat Solextreffen
Wie De commissie
Hoe laat 's avonds
Waar Buurthuus Basse

7 oktober Wat Solexrace
Wie De commissie
Hoe laat 12:00 uur eerste heat
Waar Tuk
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http://maps.google.nl/maps?saddr=Trier,+Duitsland&daddr=Tuk&hl=nl&ll=51.206883,6.240234&spn=5.273428,9.876709&sll=51.191414,7.684329&sspn=2.637122,4.938354&geocode=FY4u9wId62llACnF-xzRm3yVRzFLcs1NpaMM_g;FeWbJQMdgv9cAClnHVuF1m7IRzH7uiguLpOJ4w&vpsrc=6&dirflg=w&mra=ls&t=h&ecpose=49.7541041,6.65153577,553.73,-62.152,65.675,0&z=7


10.Rondvraag
Dirk: Is er al een kascontrole geweest?
Henk: Deze is er nog niet geweest. Henk en Harm gaan dit inplannen.  

Jan van Aggelen: Op 8 mei alles brengen, incl. de Solex
Rolf: Ja, alles mag gebracht worden. 

11. Film Tjoprace 2011
Michiel Kranendonk heeft een mooie film gemaakt van de Tjoprace 2012. 
Deze wordt vertoond op het scherm. Na afloop van de film is er gelegenheid om 
deze te kopen.

12.Dank voor deze novelijke bijeenkomst
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