
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 23 april 2012
door De notulist

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

1.  Opening
De voorzitter opent de vergadering. . 

2.  In- en Uitgaande post
 Het is niet echt post, maar... De vlag is terug!
 De voorzitter is gebeld en gemaild door Monique de Boer van Orca Theater 

Producties. 
Er gaat een voorstelling komen van 'De Mattenmaker van Steenwijk'. Ze 
heeft gevraagd of wij als leger meewillen doen. Er worden buiten 2 
voorstellingen gegeven, in de tuin bij Nijenstede. 
Zaterdag 2 juni om 20.00 uur en zondag 3 juni om 15:00 uur. 
Een aantal leden wil hier wel aan meewerken. 
Meer informatie zal volgen via de email of de volgende vergadering.  

 Museum Laarman (Luttenberg) heeft op 24 juni een historische dag we zijn 
hier bij uitgenodigd om langs te komen. Hiervoor is niet veel animo.

 Een folder over een weekend in Frankrijk. Er worden ritten en activiteiten 
georganiseerd. Dit is ergens begin juli. Ook hiervoor is niet veel animo.

3.  Notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen door Niels. Er wordt een 
fout in ontdekt. Er staat '... de film van 2012', dan moet zijn 2011. 

4.  Solextoggie 15 april jl. evaluatie Bone en Henk. Volgende toggie; Eddie, Hans, 
Ernst.

Henk: Eddie was als eerste leeg, Hans als tweede, Ernst als derde (of kapot.) Deze 
3 gaan de volgende tocht uitzetten. 
Aan het einde van de tocht reden er nog 4. Daarom kon de prijs voor de langst 
doorrijdende solex niet worden uitgereikt.  
Meer over hoe, wat, wanneer voor de volgende tocht wordt doorgeschoven naar de 
volgende vergadering.
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5.  Van Trier naar Hier, 9 mei, Rolf, Jan, Niels, Alexander
Rolf doet het woord:
Alles is geregeld, er kan betaald worden. Dit kan in de pauze gedaan worden. 
De Solex wel graag op 8 mei 's avonds brengen. 
Zorg ervoor dat je de groene kaart, ID en reisverzekering mee hebt. 

Niels: Vooral in het begin heuvels en afdelingen; denk om de remmerij!

Er gaan 22 man mee. 
Leren jas, regenpak, luchtbed, slaapzak, kussen, ... meenemen. 

Luuk wil graag vroeg thuis zijn op zondag vanwege moederdag. 

6.  Weekendtreffen en Solexrace
Meer hierover wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
Rolf wil wel graag dat er een commissie benoemd wordt voor de veiligheid. 
De veiligheid valt onder de 'race commissie'. 

Ernst, 
Rolf, 
Jan, 
Richard, (verzorgt de vergaderingen)
Henk. 

Henk wil een week van te voren ook vergaderien met de baan commissie. 

7.Pauze + Contributie
Contributie en Trier betalen. 
Er zijn geen wanbetalers, iedereen heeft de contributie betaald. 

8.Zat 15 sept IJsselmuiden demorace; Zelf 's morgens heenrijden, feesten 
feesten 's avonds met de bus terug!!

Dit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
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9.Belangrijke data: 

15 april Wat De Volle Tank Tocht
Organisatie Henk & Ronald
Hoe laat 11:30 aanwezig, 12:00 vertrek
Waar Café De Karre

21 mei Wat Race commissie vergadering. 
Wie De Race commissie (zie punt 6)
Hoe laat 19:30 uur
Waar Café De Karre

21 mei Wat Algemene ledenvergadering 
Wie Alle leden
Hoe laat 20:30 uur
Waar Café De Karre

2, 3 juni Wat Steenwijk van Slag
Wie Als je je hebt opgegeven
Hoe laat 2 juni om 19:00 uur, 3 juni om 14:00 uur
Waar De tuin van Nijenstede

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

5, 6 oktober Wat Solextreffen
Wie Iedereen die wil komen.
Hoe laat 's avonds
Waar Buurthuus Basse

7 oktober Wat Solexrace
Wie Alle leden en overige racers
Hoe laat 12:00 uur eerste heat
Waar Tuk

10.Rondvraag
Hans: Waarom was de Trier commissie niet bij het laatste toggie. Dat was een 
mooie voorbereiding geweest.
Antw.: Geen tijd.  

11.Dank voor deze novelijke bijeenkomst
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