
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 9 januari 2023
door De notulist

Aanwezig: 19 man
Afwezig: De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.  

2. In- en Uitgaande post
 Bij de uitgaande post zaten de notulen van de vorige keer. De notulist was 
de aantekeningen daarvan namelijk kwijtgeraakt. 

3. Notulen van de vorige vergadering 10 oktober 2022
Er waren geen notulen van de vorige vergadering. Hendrik weer echter toch iets voor
te lezen vanuit de agenda van deze vergadering. Dat doet ie zo goed dat het bijna 
lijkt alsof er wel gewoon notulen zijn. Hiermee zijn dan ook de niet bestaande notulen
goedgekeurd.

4. Laatste tocht, ernest en jan, wie wanneer
Ernest verteld: Door de polder via Ossenzijl naar Rutten gereden. Daar bij een neef 
van Ernest in de thuiskroeg gezet. Hij had het daar mooi voor elkaar. Ernest had voor
onderweg eten en drinken gezorgd. 
Daarna zijn we naar ‘Forelwereld’ in Luttengeest gereden. Daar binnen gezeten met 
een bakje kibbeling en een biertje. 
Bij het wegrijden was er nog wel wat opmerkelijks. Ernest had zijn Solex bijgetankt bij
Forelwereld maar stond een paar kilometer later toch zonder benzine. Gelukkig was 
Geert in de buurt met een kannetje peut in de fietstas. 
Raar toch?

5. Evaluatie nieuwjaarsbal 7 januari
Het was lekker druk bij het bal. Er waren 25 leden van de solexclub en 5x aanhang.
In de aantekeningen van de notulist staat dat er daardoor € 50,- naar de club is 
gegaan. Waarom dat dan zo zou zijn staat daar niet bij.
Het was in ieder geval wel weer een goed feest met The Euros.

6. De solextent wordt aangeboden aan een solexlid voor 1k
Onze tent gebruiken we eigenlijk nooit omdat het nogal veel werk is om ‘m op te 
bouwen en mee te nemen. Als we weggaan wordt er wat gehuurd. Woodstock 
huurde jaarlijks de tent maar heeft deze ook niet meer nodig. 
De tent gaat verkocht worden. Voor € 1.000,- kan een lid hem kopen. Als er geen 
animo is zet de voorzitter hem op marktplaats. (Als iemand nog foto’s van de tent 
heeft, dan opsturen voor bij de advertentie. )

7. Pauze contributie 2023
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8. Ballotage nieuwe leden: Herman ter Schure
Herman wil graag lid worden maar is niet bij de vergadering. 
Volgende keer beter….

9. 12 september 2023, 25-jarig jubileum Solexclub, Hendrik, Anton en Henk
De commissie heeft een aantal ideen maar er is nog niets concreet. 
Hou in ieder geval de datums 8 – 10 oktober vrij in de agenda!

10. 2023 binnenlands reisje, 2024 buitenlandsreisje
Dit schuift door naar de volgende vergadering, mede omdat er nog niet veel bekend 
is over hoe groot en hoe lang het jubileum gaat worden. 

10. Belangrijke data 
Bij de laatste tocht zijn er geen uitvallers geweest. Paul en Freddy bieden aan om 
de volgende tocht uit te zetten. 

12 maart Wat Solexrit

Wie Allen

Waar Verzamelen in Café de Karre

Hoe laat 12 uur

13 maart Wat Ledenvergadering

Wie Iedereen

Waar Café de Karre

Hoe laat Half 9

8 - 10 oktober Wat 25-jarig jubileum

Wie Iedereen

Waar n.n.b

Hoe laat n.n.b.

11. Rondvraag, badges Ierland
Rik: kan de contributie ook via een betaalverzoek in de app betaald worden?
Geen probleem zegt Erik; Gaat geregeld worden. 

Henk: De badges van Ierland komen nog. De pot is wel leeg, ze zullen dus nog wel 
betaald moeten worden. Dat vind niemand een probleem.

Raymond: Is er ook nog een badge van Parijs? Nooit eentje van gehad? 
Er gaat gezocht worden of daar nog eentje van over is. 

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