
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 10 september 2018
door De notulator

Aanwezig: 16 man
Afwezig: De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:47.

2. In- en Uitgaande post
 Er is inkomende post van Solexclub ‘Het Rolletje’. Het boekje gaat rond. 

3. Notulen van de vorige vergadering 
Freddy mag zeggen wie de notulen voorleest. Het wordt Raymond. 
R leest de notulen van de vorige vergadering voor. Hiermee worden ze goedgekeurd.

4. Verslag toggie 9-9-2018.
Raymond verteld dat ze de tocht hebben uitgezet maar daarbij zijn vergeten om de 
bus te regelen. Ook was er geen benzine en de € 100,- die per tocht mee gaat uit de 
pot was ook niet meegegaan. 
Gelukkig was Harm thuis en konden we bij hem de bus ophalen. Hij had ook nog 
benzine in de schuur staan. Prima geregeld. 
Via de Witte Paarden zijn naar de Eese gereden en toen door naar Eesveen. Bij Jorn
Slager in de schuur, omgebouwd tot café, hebben we een korte stop gedaan. Met 
een shotje ‘Nozem’ op zak zijn we doorgereden naar Frederiksoord, Vledder, 
Wapserveen en Havelte. In ‘t knooppunt was de volgende stop. Daarna via 
Kallenkote en Steenwijk naar Café Bijker op de Bult. Erwin heeft daar nog een 
handtekening van het voorwiel van zijn Solex achtergelaten op de bar. 
Er was één uitvaller, Arjan. Hij gaat de volgende tocht uitzetten. Omdat er maar één 
uitvaller was is zijn vader Frank aangewezen om de tocht samen uit te zetten. 

5. Ballotagecommissie nieuwe leden
Geen nieuwe leden. 

6. Pauze en contributie 2018

7. Parijs – de Karre commissie
Albert en Alexander worden nog heel hartelijk bedankt voor de hulp. Er is mogelijk 
nog wat geld over. De volgende vergadering zal het precies bekend zijn, dan zijn ook 
de badges klaar. 

8. Weekendtreffen 5-6 oktober
De commissie bestaat o.a. uit Martijn, Raymond en Rik. 
Om 21:00 is de opening van het treffen met het hijsen van de vlag. Daarna is er een 
discjockey op plaatjes te draaien. 
Zaterdagmiddag een rit om 13:00. Om 16:00 zijn we dan weer terug. 
Er staat dan een springkussen, er is schminken en er zijn spelletjes. Kinderen 
verplicht meenemen!!!
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Zaterdagavond staat Exploding Pudding op het podium. 

9. Tjoppersrace 7 oktober
Zondag 7 oktober is de Solexrace. Iedereen wordt geacht om mee te doen. Wanneer 
je niet kunt of wilt meerijden zijn er ook nog wel baancommissarissen nodig.
Naast de Solexen doen we ook de skelterrace en zijn er de minibikes.

10.  Belangrijke data

5-6 oktober Wat Solextreffen

Wie Alle leden

Waar Buurthuus van de Basse

Hoe laat Vrijdagavond 21:00, zaterdagmiddag 13:00

7 oktober Wat Solexrace

Wie Alle leden

Waar Rondom café de Karre

Hoe laat Opbouw vanaf 10:00 race vanaf 13:00.

28 oktober Wat Solextocht

Wie Alle leden (organisatie Arjan en Frank)

Waar Door de regio

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

29 oktober Wat ledenvergadering

Wie Alle leden

Waar Café de Karre

Hoe laat 20:30

11. Rondvraag

Allen wel thuis!
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