
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 2 december 2019
door De notulist

Aanwezig: 21 man
Afwezig: De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:42. 

2. In- en Uitgaande post
 Er is geen in- of uitgaande post. . 

3. Notulen van de vorige vergadering 26 juni 2019
Helaas, er waren geen notulen van de vorige vergadering.

4. Verslag toggie 30-11-2019. Freddy, Luuk en Duko.
Freddy vertelt: We zijn eerst naar café de Schouw in de Blesse geweest. Vandaar 
doorgereden naar eetcafé de Roos in Gorredijk. Naast koffie, een biertje of wat 
sterkers kon er ook gekozen worden uit bonensoep, een gehaktbal of een kom snert. 
Het smaakte prima. Leuk café en de Duitse softporno/krimi op het grote scherm was 
zeker sfeer verhogend. Na de versnaperingen was het nog 2 kilometer naar café 
Spaltenbrêge in Terwispel. Bekend van kroegbaas Jolke. Het werd daar een flink 
feest. We hadden de ballonkar mee voor de Solexen op de terugweg. Dat was maar 
goed ook, voor een aantal leden was het beter dat ze niet meer tjoppend naar huis 
gingen. 5 man zijn nog wel op de Solex de kou in gegaan en naar huis teruggereden.
Brrrr… 
Erik wist voor een zacht prijsje de touringcar van Oost te regelen waardoor we in luxe
naar huis zijn gaan. 
Helaas is bij het verlaten van het café geprobeerd om de halve inventaris mee te 
nemen. Gelukkig kon dat nog voorkomen worden door een aantal oplettende 
Tjoppers. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we dingen gaan slopen bij een ritje. 
De volgende keer niet meer doen! 
Rick Heijman en Arjan Hanema zijn onderweg nog uitgevallen, zij gaan de volgende 
tocht uitzetten. 

5. 2020 buitenlands reisje Ierland
Henk heeft al het één en ander uitgezocht en is op het volgende uitgekomen. 
– We gaan met het vliegtuig van Amsterdam naar Cork op woensdag 20 mei.
– Maandag 25 mei vliegen we terug vanaf Dublin naar Amsterdam. De verwachting is
dat het vliegen ongeveer € 200,- gaat kosten. 
– We rijden in Ierland zo’n 250 tot 300 km. 
– Een bus met de ballonkar gaat vooruit om de Solexen/tent/… over te brengen. De 
verwachting is dat dit ongeveer € 2000,- gaat kosten. 
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13 man geven zich op om mee te gaan en er zijn ook nog een aantal die het eerst 
thuis nog even moeten overleggen. 
Voor iedereen die mee wil wordt een whatsApp-groepje aangemaakt. Hierin komt ook
de vraag voor paspoort nummers enzovoort om de tickets te kunnen boeken. 
In de commissie zitten Edward, Henk, Aad en Freddy. 

6. Pauze

7. Ballotage nieuwe leden
Raymond Westerbeek is zaterdag bij het toggie al door de ballotage gegaan door het
zingen van een liedje op de tafel in café Spaltenbrêge. Het was niet helemaal 
feilloos. Hij moet nog wel in het Evil Knievel 4.0 Stuntteam, welke tijdens de pauze 
van de Solexrace een stuntoptreden gaat geven. 
Ramon Eikelboom wil ook graag lid worden. Hij zit nog op school en probeert daar 
genoeg op te steken om zelfstandig boer te kunnen worden. 
Als ballotage krijgt hij 3 vragen.
1. Hoeveel kilo stikstof stoot de Solex uit tijdens een rit van Scheerwolde naar de 
Karre? Ramon denkt dat het 25 gram is. Dat is goed! Geweldig!!!!
2. Hoeveel Volt is er nodig om de Solex te starten. Hij mag er 3 Volt naast zitten.
“Zou dat soms 4 Volt zijn?” Helaas, het is uiteraard 0 Volt. 
3. Je rijdt met een vrouwgie achter op de Solex de sloot in. Wie of wat trek je eerder 
uit de sloot. Ramon gaat voor de Solex. Dat is goed!!!.

Omdat hij een vraag fout had, krijgt hij nog een kans; Zing het (Sinterklaas)lied ‘Zie 
ginds komt de Solex uit ….’. 
“… uit Spanje weer aan.” zingt hij. Dat klopt natuurlijk niet. De Solex komt uit 
Frankrijk. 
Hij mag lid worden maar ook hij moet in het Evil Knievel 4.0 Stuntteam.

8. Voorstel Solextreffen vrijdagavond 
De voorzitter stelt voor om op de vrijdagavond van het Solextreffen Joel’n en Chiet’n 
te organiseren. Misschien weer eens wat anders. 
De treffencommissie zal dit idee meenemen bij het organiseren van het evenement. 

9. Nieuwjaarsbal 4 januari 21:00 met De Euro’s. 
Uhh, ja... Dat dus.
Komt allen!

10. Belangrijke data
De volgende tocht is zondag 1 maar. Om 11:30 verzamelen, bakkie koffie. Om 12:00 
gaan we rijden. 
9 maart vergadering, 20:30 in de Karre.

Algemene ledenvergadering 2 december 2019 2



1 maart Wat Toggie

Wie Voor alle leden, door Rick en Arjan

Waar In de buurt. 

Hoe laat 11:30 verzamelen, 12:00 riden. 

9 maart Wat ledenvergadering

Wie Alle leden

Waar Café de Karre

Hoe laat 20:30

20 – 25 mei Wat Buitenlandse rit Ierland

Wie Iedereen die mee kan/wel

Waar In Ierland dus!

Hoe laat Info volgt

11. Rondvraag
Rolf: Over een paar jaar is het 25 jarig bestaan van de club. Gaan we daar al over 
nadenken?
Iedereen is het er mee eens dat we daar wel iets mee moeten doen. 

Allen wel thuis!
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