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Algemene leden vergadering
Solexclub 'De Tjop Tjoppers'
Tuk
14 oktober 2013
De notulist

Aanwezig:
Afwezig:

23 man.
De overige leden.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:43
2. In- en Uitgaande post
 Er is geen inkomende of uitgaande post.
3. Notulen van de vorige vergadering
De notulen zijn goedgekeurd.
4. 15 jarig bestaan 12 september 2013, ook opening bij de Meenthe.
Een applaus van ons zelf voor onszelf voor het 15 jarig bestaan!
5. Nagenieten laatste Solex tocht door Niels.
Niels heeft de tocht van de zaterdagmiddag bij het solextreffen uitgezet. Een mooie
tocht waarvoor we van Paul een applaus moeten geven aan Niels.
Applaus!!!
6. Nagenieten weekendtreffen en Solexrace + evalueren
Dirk begint met het treffen: Het was weer mooi en goed. Na alle kosten en
opbrengsten opgeteld te hebben blijkt er € 368,55 over te zijn.
Er waren ook nog 15 T-shirts over. Deze zijn allemaal uitgedeeld als extra prijzen bij
de race. Misschien volgend jaar een paar minder bestellen...
Ernst heeft nog een Solexjas over. Geen van de aanwezigen is de jas kwijt. Mocht
iemand er nog achter komen dat hij een jas mist, hij hangt voorlopig bij Ernst op de
kapstok.
Tijdens de tocht zaterdagmiddag stond Jan-Hein stil omdat hij de benzine op had.
Dat is meer dan genoeg reden om de volgende tocht uit te moeten zetten.
Henk over de race:
Het was wederom droog, zonnig en lekkere temperatuur. Wel jammer, weer geen
regenrace...
Kijkend naar de kosten en opbrengsten:
De verzekering was € 744,- (Dat was altijd rond de € 200,-) Om deze kosten
een beetje te drukken is er door elke rijden (behalve van de damesklasse) €
5,- betaald. Dit heeft nog zo'n € 200,- opgebracht.
De rest van de kosten waren ongeveer gelijk aan die van vorig jaar.
De verloting heeft € 984,- opgebracht. Met dank aan Martijn en Luuk!
De Karre heeft nog € 400,- gesponsord.
Na alle kosten en opbrengsten opgeteld te hebben blijkt er € 415,- over te
zijn.
Al met al was het sportief gezien, financieel gezien, sociaal gezien, ongelukkenAlgemene ledenvergadering

14 oktober 2013

1

technisch gezien, .... gezien een zeer geslaagd weekend!
7. Pauze
Tijdens de pauze krijgt iedereen die nog € 10,- statiegeld van de nummers te goed
heeft deze terug.
8. Ballotagecommissie nieuwe leden
Tim Kerstma en Erik Pit willen lid worden van de club.
De voorzitter verteld ze eerst wat over de historie van de Tjop Tjoppers:
• De club bestaat 15 jaar
• Het ene jaar hebben we een meerdaagse binnenlandse rit, het andere jaar
een buitenlandse.
• Jaarlijks het Solextreffen en de Solexrace.
• Per jaar ongeveer 4 of 5 cafébezichtigingstochten.
• Er zijn ook 4 of 5 vergaderingen per jaar.
De ballotage commissie heeft een aantal vragen die de heren goed moeten
beantwoorden om aan te tonen dat ze genoeg in hun mars hebben om lid van de
Tjop Tjoppers te zijn.
• Op wat voor brandstof loopt de Solex?
Erik: Benzine
FOUT
Tim: Mengsmering GOED
• Hoeveel spaken zitten er in het vliegwiel van de Solex?
Erik: nul
GOED
Tim: 40
FOUT
• Hoeveel remmen heeft de Solex?
Erik: 2
FOUT
Tim: 2
FOUT
(Het zijn er natuurlijk 4: voorrem, achterrem, linkerklomprem,
rechterklomprem.)
• Waarheen ging de eerste buitenlandse tocht van de Tjop Tjoppers?
Erik: Geen idee
FOUT
Tim: Geen idee
FOUT
(antw: Parijs – de Karre)
• Wat heb je liever een Solex of een vrouw van 1000 weken?
Erik: Solex
GOED
Tim: vrouw
FOUT
De heren hebben beide te veel fouten gemaakt.
Ze krijgen nog een tweede kans om lid te worden door samen de polonaise te lopen
over het circuit van de Solexrace, luid zingend 'Er staat een paard in de gang'.
Vol goede moed en klinkende zangstem gaan de heren naar buiten.
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9. Buitenlands reisje volgend jaar
Op de site heeft een poll gestaan met een aantal mogelijkheden een aantal hebben
hierop gestemd:
 Legoland
4
 Ierland
4
 St. Petersburg
0
 Calais
1
 Parijs – de Karre 4
Tijdens de vergadering is nog een keer gestemd:
 Legoland
10
 Ierland
9
 St. Petersburg
1
 Calais
0
 Parijs – de Karre 1
Legoland is ongeveer 600 km het is vlak maar grotendeels polderlandschap. Er
komt een voorstel om dan naar Kopenhagen te gaan ipv Legoland.
Ierland is een stuk duurder. Door de overtocht per vliegtuig gaat dit minstens €
400,- pp kosten.
Er worden nog een paar voorstellen gedaan:
 Normandie
 Schotland
 Isle of Man
 Baarle Nassau
Omdat we er nog niet uit zijn wordt de uiteindelijke stemming doorgeschoven naar
de volgende vergadering. Ook het samenstellen van een reiscommissie wordt dan
verder besproken.
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10. Belangrijke data:
11 november Wat

17 november

Algemene ledenvergadering met film

Wie

Allen

Hoe laat

20:30 uur

Waar

Café de Karre

Wat

Solexrit

Wie

Allen

Hoe laat

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

Organisatie Jan-Hein
Volgend jaar

Waar

In de regio

Wat
Wie

Nieuwjaarsbal
Alle leden

Waar

Café de Karre

Hoe laat

's avonds

11. Rondvraag, Kroamschudd'n (Marco, Ernst)
Ernst gaat het kroamschudd'n bij Marco regelen.
Marco gaat het kroamschudd'n bij Ernst regelen.
Freddy: Er zijn nog badges van de Zuiderzeeroutezuid. Wie moet er nog eentje
hebben?
Ernst: de 15 jaar commissie heeft besloten om de festiviteiten voor het 15-jarig
bestaan ergens halverwege volgend jaar te laten plaats vinden.
Geert: Wat wordt er met het monument van de Solexrace gedaan? (Het wrak van
de weg dat in beton gegoten is.)
Niels krijgt hem in ieder geval niet terug.
Voorstel is om hem in het perkje aan de overkant van de Karre te zetten. Er moet
dan nog wel een gedenkplaat op komen.
De voorzitter gaat dit verder onderzoeken.
Henk: Gaan we nog iets speciaals doen met het nieuwjaarsbal?
Er komen voorstellen om het Joel'n en Giet'n weer te organiseren. Ook moet er nog
een bandje komen. Er worden een aantal voorstellen gedaan: Gin gedonder, de
Wembleys, poor John en nog een aantal anderen.
Henk gaat zich er verder in verdiepen.
12.Sluiting vergadering
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