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M.V.C Apollo’68 heeft een eigen website.
Om onze vereniging bekend te maken via het Internet hebben we een eigen website en
is te vinden op http://mvc-apollo68.nl/
Als verenigingslid moet je jezelf eerst registreren om te kunnen zien op de website wat
alleen voor onze leden bestemd is. We hopen dat alle clubleden met een email adres
zich binnenkort geregistreerd hebben.
Om te registeren voor de website doe daarvoor dit:

Ga naar http://mvc-apollo68.nl/

Ga naar linksonder op de pagina

Klik op Registreer

Vul alle velden in, maar geef je Naam op zoals die bekend is bij de club
maar geef je Email adres op die bekend is bij de club

Klik op Registreren

Na een tijdje krijg je een email die zegt : U kunt je account activeren door op
onderstaande link te klikken, Klik dan op die link
De website beheerder krijgt een mail dat je email adres geverifieerd is en activeert je
website account als je gegevens bekend zijn bij de vereniging, hiervan krijg je mail
van de website beheerder en dan kun je inloggen met je opgegeven gebruikersnaam en
wachtwoord .
Gaarne hadden we van jullie een terugkoppeling wat jullie van de website vinden, geef
a.u.b. opbouwende kritiek en onthoud wel dat de website is gemaakt door niet
professionele website bouwers , maar enthousiaste amateurs!!
Email je terugkoppeling naar secretaris@mvc-apollo68.nl
Alvast bedankt namens de webcommissie.
M.V.C. APOLLO ’68 HORST

Secretariaat
E-mail
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Rabobank
Clublokaal

: Eikelenbosserdijk 25, 5962 NV Melderslo, 0641361872
: secretaris@mvc-apollo68.nl
: Gino Duarte 077-4654227
: Ben Brok 06-41361872
: Kees Geurts 024-3780525
: MVC Apollo Banknr.: NL25 RABO 0123660734
: Op de Kamp 4 5961 NN Horst Tel.: 06-81976837

GEPO CLUBBLAD M.V.C. APOLLO ‘68
Redactie
: Ap Rademakers
mail: aprademakers@home.nl
: Jacqueline van den Ham
mail: ham.vos@home.nl
: Harold van den Ham
Wil je een stukje in het clubblad hebben, zorg dan dat dit vóór de laatste
vrijdag van de maand bij de redactie is. Op die dag wordt de Gepo
gemaakt.
Het drukwerk van de Gepo wordt verzorgd door Jan Hermans.
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NOTULEN VERGADERING D.D. 14 DECEMBER 2017
1.

OPENING:
Opening vergadering om 20.09 uur door Gino.
Afmeldingen: Er zijn afmeldingen ontvangen van Ben Alaerds,
Herman Mijling en Theo Althuizen.

2.

NOTULEN VORIGE VERGADERING:
 Peter Hanzen vraagt naar de nummers op de Gepo en de
logica.
 Arnout staat nog steeds niet juist genoteerd (nu dus wel).
 Jan heeft te veel info gekregen m.b.t. tot zijn vraag over de
financiële stand van zaken.
 Joan vraagt een duidelijkere verwijzing bij op- en
aanmerkingen notulen. Die waren onbegrijpelijk.

3.

BINNENGEKOMEN STUKKEN:
 Afmelding Mike Quadvlieg.
 Uitnodiging kwartaalvergadering Federatie.
 Wijziging telefoonnummer Jack Eijkens. Het vaste nummer is
al langere tijd niet meer in gebruik.
 Notulen Federatievergadering
 Adreswijziging Niek Mulders.
 Mail Fam. Van den Ham aangaande de Gepo.
 Enkele mails van Antagonist.
 Gemeente post (kalender foto).

4.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR:
Ledenbestand: Leden 81 waarvan 2 aspirant-leden.
Er wordt even over de aspiranten gesproken. Bij de volgende BV
wordt even contact opgenomen.
Maandvergadering VMVL, de Vereniging Microlight
Vliegers Limburg: Er is een verzoek gekomen van de
Vereniging Microlight Vliegers Limburg om op de 3e donderdag
van de maand in het clubgebouw te kunnen vergaderen.
In een brede discussie worden veel aspecten belicht, o.a. het
vastleggen van een (proef-)periode en voortvloeiende
wederzijdse verplichtingen. Is het toegestaan binnen de
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horecavergunning? Waarom zou Apollo dit willen, financieel
geen noodzaak toe.
Vereniging stichting ouders verloren kinderen (uit
vriendenkring Gino): 2x per jaar een activiteit. Voorstel 2 mei
een dag voor deze mensen.
Een verzoek voor een bezoek aan Apollo door deze groep
mensen. De opzet zou kunnen zijn zoals de invulling bij het
vaderdagvliegen of de school bezoeken.
Voorstel is woensdag 2 mei. In de bespreking kwam naar voren
dat het tevens een promotie van de club betreft waarbij wij als
gastheer optreden voor deze gasten.
1 dec afscheid Kees van Rooij: Deze is bezocht door Gino en
Theo. Theo heeft een beknopt verslag.
5.

50-JARIG JUBILEUMCOMMISSIE
Boek en PR: Begin volgende week ontwerp flyer voor de
vliegshow. Boek heeft wat rustige periode i.v.m. griepepidemie.
Vormgever gevonden die goed is en goedkoper dan een
professionele.
Deadline wordt nu teruggerekend en binnenkort vermeld.
Showcommissie: 2 vergaderingen. Ap vertelt dat Defensie met
een roadshow en een vliegsimulator aanwezig zal zijn.
Vliegshow: Voorstel om geen entree te heffen. Dit heeft toch
wel wat argumenten van de penningmeester opgeleverd
waardoor het opnieuw besproken wordt.
Publiekstrekker (Defensie vliegsimulator)
Consumptieprijs omhoog. In 2010 € 4,-- en € 2,--, 2013 € 3,-en € 1,50 en in 2015 € 3,-- en € 1,50.
2015 opbrengst entree € 1.700,--.
Binnen de vergadering wordt er over de kosten en het karakter
van het jubileum gesproken.
Tevens wordt er geopperd om catering (en horecaplein) uit te
besteden.
Stemming over entree: Gratis 9, Geen 1, Entree 18
Uitnodigingen naar andere vereniging (en vermelding via
Claudia Wiechmann).
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6.

COMMISSIES:
Federatie: Joan en Ap: Kort en bondig: Het was een goede
vergadering. Tevens zijn er een mededelingen gedaan
aangaande ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.
Geluid: Leo Hekkenberg: Niks gehoord.
Brevet: Jan Zegers – Jack Eijkens - Twan Cox – Ap
Rademakers - Emiel Sijbers: Niks gezien.
Terrein: Ap Rademakers: Sneeuw is gesmolten.
Website: Ben Brok: Nieuwe redacteuren zijn bekend.
Bar: Yvonne Cox: Er is een vergadering geweest. Financiën
zijn daar besproken. Resultaten zijn niet schokkend. Er is niet
gebalanst dus niet echt inzicht.
Assortiment is goed genoeg. Letten op de datum van de chips.
Geen eten door de leden in de koelkast plaatsen. Dit is niet
toegestaan.
Frietpan, magnetron en tosti-ijzer gaan achter de deur als er
niet is schoongemaakt. Dit door het slechte schoonhouden door
de gebruikers.
Er is een nieuwe soort koffie. Er is nog maar 1 beker nodig voor
een volle pot (en niet nog een beetje extra voor de smaak).
15 leden in de commissie.
Als er op woensdag nog maar enkele (3) mensen zijn, moet de
bar gesloten kunnen worden.
Sociale hygiëne voor de hele club in februari o.l.v. Niek.
Kerstpakketten regelen. Dit met Jan Hermans. Woensdag (20
dec) om 19:00 voor kerst door het bestuur rondgebracht in de
buurt.
Feestcommissie: Jan Hermans – Harold van den Ham –
Twan Cox: Invulling voor de scholen wordt aangehaald.
Technische dienst: Theo Althuizen: Alles loopt (zegt Arnout).
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Indoor: Luuk Zegers: Doet een oproep voor meer animo en
deelname.
7.

RONDVRAAG:
Hugo geeft een rondje voor zijn verjaardag.
Frits vraagt naar de datum van de Nieuwjaarsreceptie? 14
januari (tweede zondag van het jaar).
Arnout vraagt naar de status van het plaatje voor de bank van
Ed.
Joan: Camera’s zijn door de douane belast. Internet module is
nog onderweg.
Herman vraagt om content voor de derde kerstdag.

8.

SLUITING:
Gino sluit de vergadering om 22.02 uur.
Agenda vergadering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening vergadering
Notulen vorige vergadering
Binnengekomen stukken
Mededelingen van het bestuur
50-Jarig jubileum commissie
Commissies
Rondvraag
Sluiting
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EVENEMENTENKALENDER
DAG

MAAND

EVENEMENT

14
20
13
29
?
?

januari
februari
maart
maart
?
?

Nieuwjaarsbijeenkomst
Indoorvliegen
Indoorvliegen
Indoorvliegen
Dronewedstrijden
Kampeerweekend

VERENIGING/
PLAATS
Apollo, Horst
Merthal, Horst
Merthal, Horst
Merthal, Horst

voor meer evenementen zie Schwalmtal kalender

Apollo feliciteert:
1 januari
11 januari
11 januari
20 januari
27 januari
28 januari
28 januari
31 januari
31 januari

Jan Hermans
Jan Kuipers
Piet Vaessen
Herman Litjens
Ilja Veekens
Tony Analbers
René Janssen
Bram Lemmen
Luuk Zegers

Namens alle Apollo-leden alsnog/alvast
een fijne verjaardag toegewenst!!
De feestavond wordt gesponsord door:
De Smaakbrigade
Wanssumseweg 15 │5807 EA │Oostrum
Postbus 6002 │5860 AA │ Horst
T 06-24716667

I info@frietoplocatie.nl
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