
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 25 juli 2022
door De notulist

Aanwezig: 17 man
Afwezig: De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:37. 

2. In- en Uitgaande post
 Raymond van Leeuwen is vader van Julia geworden. 

3. Notulen van de vorige vergadering 20 juni 2020
De notulist heeft niet opgeschreven door wie ze zijn voorgelezen maar ze zijn 
voorgelezen.

4. Evaluatie Solexcafebezichtigingstocht 24-07-2022 Ernest Edward
Het was een mooie tocht. Ernest had voor onderweg broodje warme worst en een 
biertje geregeld. 
We zijn via Darp naar Ruinen gereden, daar een stopje gemaakt. Door naar 
Dwingeloo voor de volgende stop. Daarna via Diever, Wapse en Wapserveen weer 
terug naar Tuk. 
Ernest kreeg zelf nog een lekke band onderweg. Ook Jan van Aggelen reed de band 
stuk, hij wist dat nog wel te repareren en verder te rijden. 
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5. 2022 reisje Ierland (Aad, Edward, Freddy, Henk)
Deze had uit de agenda gekund. 

6. Pauze
De pauze slaan we over. 

7. Ballotage nieuwe leden
Jos Limburg wilde lid worden maar hij is er niet. 

8. Solextreffn en solexrace 30 sept,  1 en 2 okt. De commissies…
Treffencommissie: Het buurthuussie in weer geregeld, voor de verdere dingen 
hebben we morgen nog een vergadering. 
Racecommissie: Voor de verzekering gaan we waarschijnlijk meeliften op de 
verzekering van de motorsportevenementen van Basse. 
Het zou kunnen dat we nog een stikstofrapport moeten indienen, daar gaan we nog 
naar kijken. 
De gemeente stelt maar 1 bok met hekken beschikbaar, de rest moet er bijgehuurd 
worden. Ook daar gaan we nog naar kijken. 
Voor het wrak van de weg heeft Joost nog een goed idee. 
Komt dus allemaal wel goed. 

6 september gaan we nog commissievergaderingen doen. Sander geeft aan dat hij 
dan misschien wel een half uurtje weg moet, zijn vriendin is dan uitgeteld. 

9. 12 september 2023, 25-jarig jubileum Solexclub
Er wordt nog over nagedacht, neem in ieder geval maar vrij op 12 september volgend
jaar. 

10. Belangrijke data 

6 sept Wat Commissie vergaderingen Treffen en Race

Wie De commissieleden

Waar Café de Karre

Hoe laat 8 uur

30 sept – 1 okt Wat Solextreffen

Wie Iedereen

Waar Buurthuus Basse

Hoe laat 9 uur spectaculaire opening

2 oktober Wat Solexrace

Wie Iedereen

Waar Op Tuk

Hoe laat Vanaf 10 uur opbouw, om 1 uur racen

10 oktober Wat Commissie vergaderingen Treffen en Race

Wie De commissieleden

Waar Café de Karre

Hoe laat 8 uur
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10 oktober Wat Solexvergadering

Wie Alle leden

Waar Café de Karre

Hoe laat Half 9

11. Rondvraag
Ernst: Als iemand nog sponsors weet voor de race, laat maar horen. 

Paul: Gaan we nog met de Solexvierdaagse van café Gelderingen meedoen? Is op 
23-26 augustus.
- Daar kan iedereen zelf naar toegaan en meedoen

Gerben: Het solexievelknievelstuntteam wordt alleen ik. Raymond is al klaar met de 
ballotage en Ramon wil het volgend jaar wel doen. 

Ramon: Komen er nog Ierland batches
- Dat moet nog wel hè, zegt de voorzitter.

12. Sluiting van de novelijke vergadering
De voorzitter wenst iedereen ‘wel thuis!’
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