
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 11 april 2016
door De notulist

Aanwezig: 16 man
Afwezig: De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:40.

2. In- en Uitgaande post
 Solexclub het rolletje uit Akersloot heeft weer een boekje gestuurd. Het 
boekje gaat rond 
 Er is een informatieboekje van een oldtimerbeurs in België per post 
binnengekomen
 De badges van de Zuiderzeerouten en Zeeland van vorig jaar en het jaar 
ervoor zijn binnen. Ze worden uitgedeeld aan de leden die mee zijn geweest.
 Tjoptjoplid Frank is 40 jaar getrouwd met Maryke. Ze nodigen ons uit voor 
het feest wat ze hierom vieren. 13 mei in het buurthuus in Basse om 20:30.

3. Notulen van de vorige vergadering.  
Ernest mag zeggen wie de notulen van de vorige vergadering voorleest. Dit mag 
Ernst deze keer doen. Dit doet hij prima, je kunt wel horen dat hij een geoefend 
voorlezer is. 

4. Solexrit 10 april, Bert en Ernest 
Ernest verteld dat er goeie reacties op de tocht zijn geweest van de leden die mee 
zijn geweest. Er was één uitvaller; Geert. 
Eddie heeft ook nog wel geprobeerd om uit te vallen maar dat is niet gelukt. Zijn 
Solex kon gerepareerd worden met een stuk ducktape, een paar ty-raps en een 
stukkie kauwgom voorgekauwd door Bert. 
Geert gaat, als uitvaller, de volgende rit uitzetten. Omdat Eddie een bijna-uitvaller 
was wil hij wel helpen met de organisatie. De volgende rit zal zijn op 22 mei. Om half 
12 verzamelen, 12 uur rijden. 

5. Badges
De badges van de Zuiderzeeroute en de Zeelandtocht zijn aan het begin van de 
vergadering al uitgereikt. Ze kosten € 10,- per stuk. Er wordt besloten dat de betaling 
van de badges uit de kas wordt gedaan. Er zijn dus geen extra kosten meer voor de 
leden. 

6. Pauze 

7. Contributie 2016 
Er zijn nog een aantal leden die bij Harm de contributie van 2016 voldoen. 

8. Solexreis 2016 Luxemburg
Er is een mail gestuurd aan alle leden met daarin de vraag of je mee wilt en wat dan 

Algemene ledenvergadering 11 april 2016 1

http://www.tjoptjoppers.nl/


je voorkeurdatum is. 
Alle reacties zijn verzameld en de datum waarop de meeste mensen mee kunnen is 
7 – 11 september. 
We gaan dan dus naar Luxemburg. 

9. Belangrijke data

22 mei Wat Solextocht

Wie Alle leden

Waar In de regio (waarschijnlijk)

Organisatie Eddie en Geert

Hoe laat 11:30 verzamelen, 12:00 vertrek bij de Karre

23 mei Wat Ledenvergadering

Wie Alle leden

Waar Café de Karre

Hoe laat 20:30 uur

7 – 11 sept Wat Solexreis 2016

Wie Allemaal

Waar LUXEMBURG

10. 
Er is geen punt 10.

11. Rondvraag

11. Sluiting van de vergadering
Allen wel thuis!
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