
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 8 mei 2017
door De notulist

Aanwezig: 16 man
Afwezig: De rest van de leden

1. Opening
Bij de opening verteld Paul dat hij gisteren met de rit een echtpaar heeft gezien die 
hele moeilijke sommen aan het waren maken in de kas. 
De voorzitter opent de vergadering. 

2. In- en Uitgaande post
 Er is een boekje van Solexclub ‘Het rolletje’. Het boekje gaat rond om in de 
neuzen. 

3. Notulen van de vorige vergadering. Geert mag zeggen wie voorleest. 
Er zijn geen notulen van de vorige vergadering. Henk heeft nog wel wat eigen 
aantekeningen. 

4. Evaluatie toggie 7 mei Ernest en Jan. Wie volgt
Nadat Erwin en Sander zich voor het organiseren hadden afgemeld hebben Ernest 
en Jan zich gemeld voor het uitzetten van de tocht. Erwin en Sander hadden beide 
als reden opgegeven dat ze er niet bij kunnen zijn bij de rit. 
Er werd dus wel een beetje vreemd opgekeken toen eerst Sander kwam aanrijden en
later ook Erwin ook.
Ernest en Jan hebben zaterdag een rondje gemaakt en daarbij geregeld dat we 
terecht kunnen bij forelwereld in Luttelgeest. Daar hebben we zondag dus ook een 
stop gemaakt. Een portie fish ‘n chips later zijn we verder gegaan naar Kalenberg. Bij
Het Rietershuijs (Aad zijn oude project) was de volgende stop. Daarna weer 
teruggereden naar de Karre. 
Erwin en Sander gaan nog een keer proberen een tocht uit te zetten. 

5. Oktoberfest Uelsen??
Er is op internet nog niks te vinden over een oktoberfest in Uelsen. We schuiven dit 
nog een keer door naar de volgende vergadering. 

6. Pauze en contributie

5. Ballotage commissie
Er zijn geen nieuwe aanmeldingen. 

6. 2018 20-jarig bestaan. Parijs – de Karre
Anke zat 19 jaar geleden in de organisatie van de eerste Parijs – de Karre. Volgens 
Henk heeft ze daar de spullen nog wel van liggen. Harm en Henk gaan samen met 
haar uitzoeken wat er geregeld moet worden. 
We gaan donderdag 21 juni 2018 weg en terug op 27 juni. 
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http://www.tjoptjoppers.nl/


7. 29-30 september Solextreffen, bandjes
Voor de zaterdagavond zijn de Hockenheimers gecontracteerd. 
Er is nog geen band voor de vrijdagavond, de commissie is nog zoekende naar een 
leuke beginnende band. 

8. 1 oktober Solexrace
Er zijn nog niet echt ideen voor meer spectakel bij/rondom de race. 
Wel hebben voor de komende 20 jaar genoeg zwaar materiaal voor het wrak van de 
weg. Max Machinery is sponsor geworden en heeft materiaal staan om wel op 1000 
manieren een Solex te vernietigen. 

9. Belangrijke data

2 juli Wat Solextocht

Wie Alle leden

Waar Starten bij café de Karre

Organisatie Erwin en Sander

Hoe laat 12:00 uur vertrek

3 juli Wat Algemene ledenvergadering

Wie Alle leden

Waar Café de Karre

Hoe laat 20:30 uur

29-30 september Wat Solextreffen

Wie Alle leden

Waar Buurthuus Basse

Hoe laat Vanaf 21:00

1 oktober Wat Solexrace

Wie Alle leden en andere aanmeldingen

Waar Door het centrum van Tuk

Hoe laat Vanaf 13:00 (Opbouw start eerder!!!)

21-27 juni 2018 Wat Parijs – de Karre

Wie Alle leden

Waar Zie www.google.nl/maps/Parijs - de Karre

Hoe laat Vanaf 21:00

10. Rondvraag
Frank wil met het 25-jarig bestaan van de club wel graag rijden in Australie of Nieuw-
Zeeland. 
Dat schuiven we nu eerst maar door naar de volgende vergadering. 

11. Sluiting van de vergadering
Allen wel thuis!

Algemene ledenvergadering 8 mei 2017 2

https://www.google.nl/maps/dir/Parijs,+Frankrijk/Caf%C3%A9+De+Karre,+Tukseweg,+Tuk/@50.6670039,3.7520831,7.38z/data=!4m19!4m18!1m10!1m1!1s0x47e66e1f06e2b70f:0x40b82c3688c9460!2m2!1d2.3522219!2d48.856614!3m4!1m2!1d3.7578073!2d50.1335668!3s0x47c262da01dcaacb:0x4d0b0f673791116b!1m5!1m1!1s0x47c86ed6b7d39353:0xa33afbf576aeafdd!2m2!1d6.0952724!2d52.796966!3e1

