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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 : Eikelenbosserdijk 25, 5962 NV  Melderslo, 0641361872  

E-mail : secretaris@mvc-apollo68.nl 

Voorzitter : Gino Duarte 077-4654227 

Secretaris : Ben Brok 06-41361872 

Penningmeester : Kees Geurts 024-3780525 

Rabobank : MVC Apollo Banknr.: NL25 RABO 0123660734 

Clublokaal : 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. 

http://mvc-apollo68.nl/
http://mvc-apollo68.nl/
mailto:jpgkeijsers@onsbrabant.nl
mailto:secretaris@mvc-apollo68.nl
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NOTULEN VERGADERING D.D. 8 MAART 2018 
 

1. OPENING: 

Opening vergadering om 20.07 uur door Gino. 

Afmeldingen: Joan Marsman, Theo Althuizen, Leo Hekkenberg, 

Ben Alaerds, Ruben Wijnhoven, Wesley Tersluysen, Hans 

Volleberg, Niek Mulders, Bert Mulders, Jan Beckers, John van 

Soest, Johan Lemmen, Emiel Sijbers, Twan Cox en Kees Geurts. 

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING: 

Jan van Osch vraagt naar het wel of niet gebruik maken van 

bloktijden. In principe zullen er bloktijden worden gemaakt. Een 

uitgebreide gedachtewisseling volgt. Op de volgende 

vergadering zal meer duidelijkheid worden gegeven ook m.b.t. 

de exacte datum. 

 

3. BINNENGEKOMEN STUKKEN: 

 Mail van Hoeymakers groepsoverzicht van pakket 

verzekeringen. 

 Sec Federatie: Hans Krijnen uitnodigingen jaarvergadering. 

 Wim Spaak herinnering EMFU-bijdrage betaling. 

 Jan Houwen (met vriendengroep excursie 5 mei 16 

personen) (eventueel sept of okt). 

 Leo Martens Watervliegen Horst op 15 April en 9 

September. 

 Buma (Juiste bedrag). 

 Facturen (Waterschap en Gemeente Horst Huur). 

 Vergunning Vliegshow. 

 Restrekening beregeningsinstallatie. 

 Hoymakersgroep. 

 Joan M, te bespreken met bestuur/leden: Indoorvliegen 

door club laten betalen à € 55,--/avond (volgende 

vergadering ter tafel). 

 Hans Krijne: FLRCV: notulen februari 2018 en FW: FLRCV: 

bezoek aan ProWing 28 april (senioren van de woensdag 

onder de aandacht). 
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4. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR: 

Proces m.b.t. Royement van Peter Gommans als lid  

Gino somt de afspraken op die er met Peter vooraf aan het in de 

vergadering inbrengen zijn besproken en overeengekomen. 

Dit punt is door het bestuur ingebracht op basis van een gedrag 

dat niet gewenst is, namelijk bedreiging. 

Er was al een laatste waarschuwing afgegeven door de vorige 

voorzitter m.b.t. hetzelfde ongewenst gedrag. 

Voor de duidelijkheid, er heeft zich een conflict voorgedaan, 

echter dit is ondergeschikt aan het royement. 

Wat wel relevant is, zijn de bedreiging die geuit zijn door Peter. 

M.b.t het conflict is het uitpraten en excuus aanbieden prima, 

maar het ongewenst gedrag blijft onacceptabel.  

Dit is de reden dat het royementproces gestart werd. 

In deze bijzondere situatie moeten we rekening houden met het 

feit dat Peter ook de partner van Andrea is. Andrea blijft Apollo-

lid.  

Zowel Peter alsook Andrea hebben een sleutel. Om Peter te 

beschermen tegen mogelijke verdenkingen zullen beide sleutels 

worden ingenomen. 

Peter is kenbaar gemaakt dat hij alleen met Andrea bij Apollo-

activiteiten aanwezig mag zijn. 

Peter mag zelf geen enkele vliegactiviteit ondernemen. 

 

De uitslag van het stemmen is dat meer dan twee derde zich 

uitspreekt voor het voorstel. 

Gino neem verder het contact op met het betreffend lid. 

 

Ledenbestand: Leden 79 en 1 aspirant-lid. 

  

Onderhoudsdag: 10 maart Pomp en bramen snoeien (niet bij 

slecht weer).  
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5. CURSUS HYGIËNE (GINO/YVONNE COX): 

Aanwezigen: 
 

Hans Litjens Peter Hansen Enrico Meijer Herman Mijling 

Wido Bierman Jan van Osch Chrétien Sijbers Jan Bax 

Ilja Vekens Peter 
Timmermans 

Frits Brugmans Arnout Janssen 

Niels Cox Henk Litjens Roy Versleijen Jack Eijkens 

Piet Vekens Bram Krugers Jan Kuipers Gino Duarte 

Jan Timmermans Erik Kuipers Ap Rademakers Ben Brok 

Peter Köhlen Luuk Zegers Jan Hermans  

 
6. 50-JARIG JUBILEUMCOMMISSIE: 

Druk met boek. 

Er is een ballonvaarder i.p.v. de KLu simulator. Hij zal (bij goed 

weer) aan het einde van de dag opstijgen en gedurende de 

show een stand hebben. Daar zullen ook aanvullende kaarten 

kunnen worden gekocht voor de tombola die de 5 gelukkigen 

voor de vaart zal opleveren. 

 

7. COMMISSIES: 

Geluid: Leo Hekkenberg: Frits. Geen overleg. 

 

Brevet: Jan Zegers – Jack Eijkens - Twan Cox – Ap 

Rademakers - Emiel Sijbers:  De commissie is nog niet bij 

elkaar en er zijn verder geen meldingen. 

 

Website: Ben Brok: Emiel is begonnen met het aanpassen van 

de voorkant van de website en krijgt complimenten van de 

vergadering. Dat het menu niet meer helemaal de juiste 

volgorde heeft, wordt niet als een hinderpunt ervaren. 

 

Bar: Yvonne Cox: De barcommissie is ook niet bijeen geweest. 

Maar zojuist is we een cursus sociale hygiëne gegeven. 

 

Feestcommissie: Jan Hermans – Harold van den Ham – 

Twan Cox: Er is dit jaar geen feest! 
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Technische dienst: Theo Althuizen: Zijn dagelijks bijeen 

geweest. De meldingen zijn al in de vergadering ter sprake 

geweest. 

 

Jaarvergadering Federatie: De Deac/DMFV zou bezig zijn met 

een brevetstelsel. De DMFV heeft sinds 1 oktober 2017 de 

zogenaamde Kenntnisnachweis ingesteld voor modelvliegers. Als 

je in Duitsland wil gaan vliegen, moet je deze Kenntnisnachweis 

hebben. Is via de volgende link te kopen voor een bedrag van € 

26,75 na het invullen van een CBT (computer based training). 

De geldigheidsduur is 5 jaar. Zie: 

https://kenntnisnachweisonline.dmfv.aero/ 

 

8. BEDANKJE VOOR ILJA ALS AFGETREDEN BESTUURSLID: 

Bioscoopbonnen worden overhandigd. 

 

9. RONDVRAAG: 

Bram vraagt of Wido bestuurskandidaat is. Dat kan niet 

bevestigend worden beantwoord. 

Erik is voor Wido als bestuurskandidaat. De vergadering stemt 

in, echter Wido heeft zich niet verkiesbaar gesteld. 

Luuk meldt een verplaatsing indoorvliegdata en komende 

dinsdag weer indoor vliegen in de Merthal 

Cretiène Sijbers vraagt ernaar of er een verplichting is om in 

een commissie actief te zijn en stelt zich tevens voor aan de 

leden. Er is niet sprake van een verplichting vastgelegd in het 

huishoudelijk regelement. Wel wordt er een beroep gedaan op 

het moraal van de leden. En ze vraagt naar de naam GePO. 

Deze wordt toegelicht. 

Ap vraagt aandacht voor ProWing busreis door de federatie. En 

dit voor € 31,--. 

Jan Hermans vraagt wat er met de urinoir matjes is gebeurd. 

Piet Vekens licht dit toe. 

Herman Mijling vraagt naar digitale logboek. Gino vertelt van 

Loek (die weer een baan heeft). En hij vraagt naar een 

windscherm op het terras. Gino vertelt dat het bij Theo op de 

lijst staat, maar dat de prio niet duidelijk is. 

 

10. SLUITING: 

Gino sluit de vergadering om 22.08 uur. 
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Agenda vergadering 12 april 

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Bloktijden  

6. 50-Jarig jubileum commissie 

7. Commissies  

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

 

Apollo feliciteert: 

 

 1 april Roy Versleijen 

 2 april Peter Hanssen 

 4 april Jan Zegers 

 5 april Enrico Meijer 

 18 april Ben Alaerds 

 18 april Jack Eijkens 

 19 april Jos Philipsen 

 20 april Eric Peters 

 24 april Frits Brugmans 

 25 april Herman Mijling 

 

Namens alle Apollo-leden alsnog/alvast  

een fijne verjaardag toegewenst!! 

 
 

Apollo wordt gesponsord door: 

Nedinsco 

Jan van Riebeeckweg 5 

5928 LG Venlo 

Tel: 077 355 8777 

E-mail: info@nedinsco.com 

mailto:info@nedinsco.com
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EVENEMENTENKALENDER 
 
DAG MAAND EVENEMENT VERENIGING/ 

PLAATS 

16 mei Jaarlijkse open dag Apollo 

6-8 juli Clubwedstrijden Apollo 

? ? Dronewedstrijden  

? ? Kampeerweekend  
voor meer evenementen zie Schwalmtal kalender 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De feestavond wordt gesponsord door: 

De Smaakbrigade  

Wanssumseweg 15 │5807 EA │Oostrum 

Postbus 6002 │5860 AA │ Horst 

T 06-24716667 

I info@frietoplocatie.nl 
 
 
 

  

mailto:info@frietoplocatie.nl
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