
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 20 maart 2017
door De notulist

Aanwezig: 16 man
Afwezig: De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:54

2. In- en Uitgaande post
 Er is geen post verstuurd en ook niets binnengekomen. 

3. Notulen van de vorige vergadering.  
Tim Kerstma leest de notulen van de vorige keer voor. Jammer genoeg waren het 
notulen van een vergadering van vorig jaar. 

4. Evaluatie toggie 19 maart Pascal en Erik
Pascal is niet op de vergadering, Erik verteld.
Gelukkig was het droog. In Appelscha op de markt een vissie gegeten op de markt. 
Daarna naar Steggerda gereden, gestopt bij Johan en Debbie. Tot slot nog de 
afsluiting in de Karre, het was gezellig. 
Erwin heeft in de bus gezeten, hij gaat het volgende toggie uitzetten. Sander wil hem 
daar wel bij helpen. 

5. Oktoberfest Uelsen??
Er is op internet nog niks te vinden over een oktoberfest in Uelsen. Zodra er wat 
bekend wordt, worden de tickets besteld. 

6. Pauze en contributie

6. 2018 20-jarig bestaan. Parijs – de Karre
Voor details is het nog te vroeg, om een datum vast te stellen niet. We gaan 13 juli 
t/m 18 juli 2018 Parijs – de Karre rijden.  

7. 29-30 september Solextreffen, bandjes
De commissie aan het woord. Volgens Harm lopen de voorbereidingen goed. Rolf 
zegt dat de Hockenheimers voor de zaterdagavond vastgelegd kunnen worden. Daar
hoeft niet over gestemd te worden, iedereen vind dat wel goed. 
De vrijdag is nog open, misschien Exploding Pudding, Basse Begonia Beat Band, Six
Senses? De commissie gaat er nog een stevige vergadering over hebben. 

8. Solexrace
Jannes mulder kan weer speaker zijn bij 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. 
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http://www.tjoptjoppers.nl/


9. Belangrijke data

7 mei Wat Solextocht

Wie Alle leden

Waar Starten bij café de Karre

Organisatie Erwin en Sander

Hoe laat 12:00 uur vertrek

8 mei 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!!!)

13 – 18 juni 2018 Wat Parijs – de Karre

Wie Alle leden

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

Hoe laat

10. Rondvraag
Henk: Is het een idee om iedereen die de eerste Parijs – de Karre heeft gereden 
weer te vragen om mee te gaan? Ook oud-leden en de opbouwploeg?
De meeste aanwezigen doen dit liever niet. Hadden ze maar lid moeten blijven. 

Is 13 juli wel een goede datum voor Parijs – de Karre ivm schoolvakanties en 
bouwvak. 
Wordt nog een keertje nagekeken. 

11. Sluiting van de vergadering
Allen wel thuis!
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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

