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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. 12 APRIL 2018 
 

1. OPENING: 

Opening vergadering om 20.04 uur door Gino. 

Afmeldingen: Peter Köhlen, Herman Mijling, Bert Mulders, 

Ruben Wijnhoven en Ap Rademakers. 

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING: 

Cretien Sijbers heet anders en is een hij. 

 

3. BINNENGEKOMEN STUKKEN: 

 22 mail leden feestavond; 

 7 inschrijvingen vliegshow; 

 Dropbox; 

 Gommans; 

 Hoeymakers. 

 

4. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR: 

Wido Bierman wordt voorgedragen als bestuurslid. Wido 

zegt ja en wordt per acclamatie gekozen tot bestuurslid. 

 

Update Royementsproces Peter Gommans  

De voorzitter geeft een korte samenvatting van wat er is 

gebeurd in de afgelopen maand. Jac heeft een stuk geschreven 

om Peter goed te kunnen vertegenwoordigen. 

Aanvullend worden wat meningen toegelicht en een stappenplan 

besproken om verder te gaan. 

 

Update AVG/GDPR Privacy 

Gino licht de vrijstelling toe. Link 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/verenigingen-

stichtingen-en-publiekrechtelijke-beroepsorganisaties. 

Bij het maken van de Gepo is vastgesteld dat deze link 

inmiddels is verouderd. Wel zal het stappenplan worden 

gevolgd. 

 

Bewakingscamera rondom clubhuis (Internetverbinding) 

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/verenigingen-stichtingen-en-publiekrechtelijke-beroepsorganisaties
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/verenigingen-stichtingen-en-publiekrechtelijke-beroepsorganisaties
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Crematie Frank Hoebers 

In plaats van een advertentie een vervolg met vaker 

terugkomende invulling. Vele leden geven aan een advertentie 

toch te hebben gemist.  

 

Herinnering contributie 

Kees meldt 18 leden die nog mogen betalen. 

 

Dortmund bus (Johan Lemmen) 

De bus is voldoende gevuld en er zijn nog enkele plaatsen. 

 

Ledenbestand: Leden 80 en 1 aspirant-lid. 

  

5. 50-JARIG JUBILEUMCOMMISSIE: 

Herinnering aanmeldingen feestavond, vliegshow, kamperen. 

Catering is rond, vergunning aangevraagd voor tombola. 

Het boek wordt toegelicht door Leo. 

Faciliteiten worden toegelicht door Theo A. 

 

6. COMMISSIES: 

Geluid: Leo Hekkenberg: Er zijn 2 metingen gedaan. 

 

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

Rademakers - Emiel Sijbers:  Geen nieuws. Handjevol in 

opleiding. 

 

Terrein: Ap Rademakers: Besproken met onderhoudsdag. 

 

Website: Ben Brok: Geen bijzonderheden (nieuwe poster). 

 

Bar: Yvonne Cox: Er is 1 lid dat zich heeft teruggetrokken. Nu 

iedereen hygiëne heeft, zijn er meer geïnteresseerden. 

 

Feestcommissie: Jan Hermans – Harold van den Ham – 

Twan Cox: -- 

 

Technische dienst: Theo Althuizen: Geen meldingen. 
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Jan heeft weer de nodige moeite gedaan om de 

evenementendagen zo te kiezen dat er zoveel mogelijk leden 

gebruik van kunnen maken. 

 

IGG 

Dit evenement zal dit jaar geen doorgang vinden. Joan licht toe 

waarom de organisatie gestaakt is. 

 

7. RONDVRAAG: 

Bram vraagt zich af waarom iemand lid is. 

Roy meldt EHBO-trommels met extra pleisters voor gebruik bij 

bloedverdunners. 

Theo A. heeft een melding over de versterker. 

Jac meldt zich af voor de komende vergadering. 

Frits Gepo. 

Joan vraagt de data controleren Jaarplanning. 

Jan van Osch licht het tot stand komen van de 

evenementendagen toe. 

 

8. SLUITING: 

Gino sluit de vergadering om 22.18 uur. 
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Agenda vergadering 17 mei 

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. 50-Jarig jubileum commissie 

6. Commissies  

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

 

 

 

 

Apollo feliciteert: 

 

 11 mei Loek van der Linden 

 14 mei Emiel Willemse 

 16 mei Jan Timmermans 

 23 mei Hans Litjens 

 30 mei Etienne Ploenes 

 

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 

19-21 mei Vliegshow en kamperen 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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