
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 10 oktober 2016
door De notulist

Aanwezig: 15 man
Afwezig: De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Als antwoord op de vraag van Hendrik uit de 
vorige vergadering: ‘De dame op de foto van de Agenda heet Rika. ‘

2. In- en Uitgaande post
 Geen in- en uitgaande post. 

3. Notulen van de vorige vergadering. Freddy mag zeggen wie voorleest. 
Henk mag de notulen voorlezen. Nadat hij een bril heeft geleend worden ze gelezen. 

4. 9-10 sept Donderen met 5-sterrencamping Dondersteen 
We zijn met 11 man naar Donderen gereden. 
De eigenaar van camping de Dondersteen was al 65 jaar lid van de zangvereniging. 
Daar was hij reuze trots op
Vrijdagavond naar de feesttent geweest. De Eagles coverband was heel erg goed. 
De Bruce Springsteen band was iets minder. Iedereen heeft het wel naar de zin 
gehad. 
Zaterdagochtend de tent weer opgeruimd en op weg gegaan naar Groningen. Daar 
even op het terras gezeten en wat gegeten bij de kraampjes op de markt. 
Daarna weer richting huis. 
Het waren twee geweldige dagen. 

5. 25 september Gentlemens Ride
Er hebben 8 man meegereden met de Gentlemens Ride. De € 100,- die mee gaat 
met een rit is gedoneerd aan het goede doel en de rijders hebben ook nog een tientje
gelapt. € 180,- in totaal dus!
Het was mooi weer om te rijden. Martijn had wel de benzine op, op de meppelerweg. 
Met alle motorrijders en brommers in Meppel op het terras gezeten. Daarna een ritje 
naar Ruinerwold gemaakt met 3 brommers en een scooter. 
Terug in Steenwijk speelden er nog bandjes op de markt. 
Het was een geslaagde dag. 

5a. 3 september demorace Wanneperveen
Met 9 man hebben we meegereden in Wanneperveen bij de demo-race tijdens het 
dorpsfeest. Gelukkig hadden we de bezemwagen mee. Vooraan in Zuidveen had 
Duko al pech. Hij kon op de reserve Solex verder. 
Er was ook een grasmaaierrace. Misschien is dat ook wel iets voor bij de Solexrace 
volgend jaar. 
Henk Hartkamp was de glorieuze overwinnaar van de race Zijn hoofdprijs waren 8 
consumptiemunten.
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6. Pauze 

6a. Ballotage commissie
Patrick Noorman wil graag lid worden. Hij heeft bij de Solexrace een buis met 
nummer van Jan gekocht en bij Erik heeft hij een Solex zonder nummer gekocht. 
Goed voorbereid dus!
Hij krijgt 3 vragen:

1. Rolf vraagt: ‘Hoeveel Solexen zijn er gisteren tijdens de race voorbijgekomen?’ Het
zijn er 550 in totaal. Hij mag er 10% naast zitten. Helaas is zijn antwoord van 700 niet
goed.
2. Een vraag van Martijn: ‘Wat is het kenteken van je Solex?’ Ook deze tweede vraag
wordt fout beantwoord want hij weet het niet.
3. Aad vraagt: ‘Hoeveel bier krijg je maximaal in een café bij een rit?’ 3 is wederom 
een fout antwoord. Het zijn er 2.

Patrick moet om toch lid te mogen worden op de tafel een liedje zingen. Het wordt 
‘Het is moeilijk bescheiden te blijven’. 
Daarmee wordt hij lid van de club. 

7. 30 sept en 1 oktober Solextreffen
Het was een leuk treffen volgens Martijn. Vrijdagavond waren er 30 bezoekers. Het 
was geweldig gezellig. 
De rit van de zaterdagmiddag bracht ons bij ‘De Schieve Deure’ in Basse. Hartstikke 
leuk met enorme hoeveelheden rook uit de uitlaat van de oude Lanz.
Bij de activiteiten daarna bij het buurthuus waren weinig kinderen. Dat moet volgend 
jaar beter. 
Zaterdagavond waren er evenveel bezoekers als vorig jaar. 
Er is winst gemaakt en het is ook nog laat geworden. 
Alle worsten waren op. Alle gehaktballen waren op. Alle t-shirts waren uitverkocht. 
Harry Grafitex heeft de t-shirts geleverd voor een vriendenprijsje. 
€ 244,- over van het treffen. 
Alda wordt nog hartelijk bedankt voor het werk achter de bar!

8. 9 oktober Tjoptjoppersrace
De race was een week later dan het treffen omdat Rolf 2 oktober niet kon. Jannes 
ook niet. 
Tijdens de race heeft Ronald zijn arm op 3 plekken gebroken. Hij ging onderuit nadat 
de weg van een miezerregentje een beetje nat was geworden. 
Moet er een vleespakket naar ‘m toe? Dat is niet nodig volgens de voorzitter. Hij 
heeft al een fruitmand langs gebracht. 
Er waren 12 rijders in de C-klasse en 27 leden van de club in de A- en B-klasse. 
Als je je nummer nog hebt, dan deze graag inleveren. Er zit statiegeld op!!!
Het wrak van de weg moet volgend jaar met wat meer actie. Volgens Erik wil de 
brandweer van Wolvega wel langskomen om te helpen met het wrak. 
Aan het eind van de dag bleek dat de kosten en baten van de race precies in 
evenwicht waren. 
Sponsoren en baancommissarissen bedankt!!
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9. Nieuwjaarsbal en buitenlands reisje
Is het nieuwjaarsbal nog wel iets van de Solexclub? De algemene mening is dat het 
altijd wel heel gezellig is, we gaan er op deze manier mee door. 
Er is nog wel de vraag welk bandje er moet komen. Voorstellen zijn:
Six Senses, Hockenheimers, Boy named Sue, Motoranus, Basse Begonia’s, Hillbilly 
moonshiners, …
Henk gaat hier mee bezig en een bandje vastleggen. 

Buitenlands reisje. 
Over twee jaar bestaan we 20 jaar. Dan kunnen we Parijs – De Karre wel over doen, 
de eerste buitenlandse reis van de club. 

10. Belangrijke data

7 januari Wat Nieuwjaarsbal

Wie Alle leden

Waar Café de Karre

Organisatie Henk

Hoe laat Vanaf 20:00 uur

27 november Wat Kouwe Klauwen tocht

Wie Alle leden

Waar In de warme jas op de Solex

Organisatie Henk en Patrick

Hoe laat 11:30 verzamelen, 12:00 rijden

16 januari Wat Algemene ledenvergadering

Wie Alle leden

Waar Café de Karre

Hoe laat 20:30

11. Rondvraag
Aad wil graag weten hoe het iedereen is bevallen dat het treffen een week eerder is 
dan de race. Het verschilt een beetje. Het is wat minder druk dan in één weekend 
maar aan de andere kant ben je wel 2 weekenden kwijt. 

Erik: Ik heb helemaal nog geen badges. Loop ik ze mis of zo? Waarschijnlijk wel… 
De voorzitter heeft er nog een paar in de tas zitten van ritten waar Erik in mee 
gereden heeft. Hij krijgt een aantal wel verdiende badges. 

11. Sluiting van de vergadering
Allen wel thuis!
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