
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 23 november  2015
door De notulist

Aanwezig: 20 man
Afwezig: De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:37 met een speciaal welkom aan het erelid
van de club. 
Hans heeft zich afgemeld voor de vergadering.

2. In- en Uitgaande post
 Solexclub het rolletje uit Akersloot heeft weer een boekje gestuurd. Ernst 
leest de belangrijkste punten hieruit voor. 

3. Notulen van de vorige vergadering.  
Andere Hans leest de verkorte versie van de notulen van de vorige vergadering voor 
waarna ze worden goedgekeurd. 

4. Evaluatie Solextoggie 22 november Geert en Bas. Wie volgende tocht? 
Het was een mooie rit volgens Bas. Via Steenwijk en Kallenkote naar Wittelte. Daar 
een stop bij het oldtimermuseum. Daarna in de sneeuw doorgereden naar een café 
in Vledder waarna we terug reden naar Tuk. 
In café Route 36 in Vledder hebben ze vloerverwarming. Da's best fijn na een ritje in 
de sneeuw.
Onderweg zijn we tussen Steenwijk en Kallenkote over paden gereden waar de 
schapen los lopen. Jos wil graag weten waar hij de schapenstront heen moet die hij 
daar verzameld heeft. 
De uitvallers tijdens de tocht zijn Ernest en Bert. Zij zijn dus de aangewezen 
vrijwilligers voor het uitzetten van de volgende tocht. (Hierover meer later in de 
vergadering.)

5. Nieuwjaarsbal, wie, wat, hoe? 
De voorzitter vraagt zich af of we niet eens wat anders moeten doen dan lootjes 
verkopen. Er wordt besloten om het rad van avontuur van stal te halen. Het CJV 
Steenwijkerwold en de buurtvereniging Witte Paarden/Baars hebben een rad. 
Henk en Martijn gaan het rad en de benodigde prijzen regelen. 
Henk verteld nog een mooi verhaal wat is gebeurd bij een rad van fortuin in de Karre.

6. Pauze 
Jan van Aggelen is jarig geweest. Hij deelt een rondje uit. 
Proost Jan!!!

7. Balletagecommissie nieuwe leden. 
Reinier Hof wil graag lid worden van de club. Met zijn 17 jaar zal hij het jongste lid 
van de club worden. Dat is, als hij door de ballogate komt. 
De ballotagecommissie vuurt 3 vragen op hem af. 
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1. Luuk vraagt hoeveel jaar de Tjop Tjoppers bestaan. Gelukkig staat de datum van 
oprichting op de agenda van de vergadering. Het goede antwoord van 17 jaar wordt 
gegeven.
2. Hoeveel jaar bestaat Solexclub het Rolletje uit Akersloot. Hoewel het boekje van 
het rolletje naast hem ligt weet hij dit niet. Nadat wordt geroepen '5 jaar langer dan de
Tjop Tjoppers.' rekent Reinier op de telefoon 17 + 5 uit en komt to 22 jaar.
Ook deze vraag is goed beantwoord.
3. Hoeveel nummers zitten er op het rad van fortuin? Het antwoord van 50 is niet 
correct, het zijn er 51.

Om dit foute derde antwoord goed te maken moet Reinier bij het Nieuwjaarsbal de 
raddraaier zijn. Als dat goed gaat heeft hij aangetoond dat hij een waardig lid van de 
Tjop Tjoppers kan zijn. 
In de volgende vergadering de uitslag…..

8. Solexreis 2016.
Ernest geeft aan dat de kosten voor Schotland misschien wel te verlagen zijn door 
met 2 busjes en een kar te gaan. Niet een hele bus mee of met het vliegtuig. Zelf met
auto's naar IJmuiden rijden. 
Dan moeten de kosten toch wel ruim onder de € 400,- kunnen blijven?
Na enige discussie wordt er gestemd op een aantal mogelijkheden. Je mag voor 
meerdere bestemmingen stemmen. 

– Wereldreis in Nederland 10 stemmen
– De 24 uur van Heewijk-dinter 3 stemmen
– Legoland 6 stemmen
– Rondje Overijssel. 0 stemmen
– Het drielandenpunt 9 stemmen
– Luxemburg 12 stemmen
– Schotland 6 stemmen
– Munchen bierfesten 9 stemmen

De meeste stemmen zijn dus voor Luxemburg. 
Er wordt een reiscommissie samengesteld: Henk K, Eddie, Hans C, Geert, Ernst en 
Freddy. 
Er worden direct al 2 besluiten genomen: 

Vertrek op woensdag, terug op zondag. 
De vertrekdatum is 8 juni. 

De volgende personen melden zich aan om mee te gaan:
Ernst, Hans C, Freddy, Eddie, Reinier, Ernest, Erik P, Jan vA, Jan, Geert. 

Er staan vraagtekens bij: 
Tim, Rolf, Luuk, Aad, Sander, Henk, Erwin, Martin en Duco. 

9. Belangrijke data

2 januari Wat Nieuwjaarsbal

Wie Alle leden
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Waar Café de Karre

Organisatie Café de Karre (en Martijn)

Hoe laat 21:00 uur

15 februari Wat Ledenvergadering

Wie Alle leden

Waar Café de Karre

Hoe laat 20:30 uur

8-12 juni Wat Solexreis 2016

Wie Allemaal

Waar LUXEMBURG

10. 
Er is geen punt 10.

11. Rondvraag

Freddy: Tijdens de vorige vergadering is gemeld dat Henk met badges bezig is. 
– Dat gaat hij nog doen.

Ernst: Moeten we de tent niet verkopen? Niemand heeft zin in het slepen, opbouwen 
en afbouwen tijdens een meerdaagse rit. Kan hij niet net zo goed verkocht worden?
 -Volgens Henk moeten we hem wel houden. De verhuur levert nog wat op. Harm 
zegt dat er een mooie kar is gemaakt voor alle onderdelen (verbindingsstukken, tie-
raps, zeil, grote hamer, haringen, spanbanden). Dat maakt het ook al weer een stuk 
makkelijker. 

Henk: Er moet nog een financieel verslag van de afgelopen 3 jaar komen. We staan 
er in ieder geval al goed voor. Hij stelt voor om de bijdrage van de club bij een rit van 
€50,- naar € 100,- te verhogen. 
– We gaan eerst het financieel verslag afwachten voordat we gaan zien hoe we wat 
gaan uitgeven.

11. Sluiting van de vergadering
Met de club een lid rijker wordt de vergadering om 22:25 officieel afgesloten door de 
voorzitter. 
Allen wel thuis!
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