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M.V.C Apollo’68 heeft een eigen website. 
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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


3 
 

NOTULEN VERGADERING D.D. 17 MEI 2018 
 

1. OPENING: 

Opening vergadering om 20.04 uur door Gino. 

Afmeldingen: John van Soest. 

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING: 

Herman wil graag uitgebreidere notulen voor hen die niet 

aanwezig zijn geweest. Hij krijgt bijval van Peter Köhlen. 

 

3. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR: 

• Ledenbestand:Leden 78 en 2 aspiranten. 

• Op bezoek bij May Houbers. Gino doet kort verslag.  

• Open dag Papilio (gezinnen die een kind hebben verloren 

een kanker). Ze zijn erg enthousiast. 

• Feestavond: Herman informeert naar de mogelijkheid om 

een inkijk exemplaar op de leestafel te krijgen. Ap heeft 

aanvullende verhalen voor het archief van het boek. 

• Open dag voor scholen 45 kinderen waren op tijd hier (van 

10 tot 12 uur). Joan en Roy hebben buiten groepen laten 

vliegen. Ook op de sim actief gevlogen. Demo Jan Bax 3D 

tempex snijden. 6 setjes klaar en meegegeven. Erg positief 

ontvangen, ook voor de toekomst voor technieklessen. 

• Rabobank clubactie tot 24 mei. Klanten vragen lid te 

worden. Kees mailt de gegevens zodat er een mailing de deur 

uit kan. 

• Goede doelen (Papilio, scholen, Vaderdag) gaan bij de 

gemeente alsnog worden gemeld voor subsidie. 

 

4. COMMISSIES: 

50-jarig jubileumcommissie: 

• Uit te voeren taken: 

o Borden ophangen; 

o Opbouwen, draaien en afbreken; 

o ….. 

 

5. RONDVRAAG: 

Ton Nelisen vraagt ernaar of er een Static show komt? 

Petra vraagt naar de winnaars van de ballonvlucht. Wint 1 

iemand die 5 mensen mee mag nemen? Nee, er zijn 5 winnaars. 
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Piet Veekens wil graag 10 à 15 Herculessen meenemen. Alleen 

als ze oplopend van maat zijn en onder de vleugel van Ben 

Alaerds kunnen. 

 

6. SLUITING: 

Gino sluit de vergadering om 21.15 uur. 

 

Agenda vergadering 21 juni 

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Commissies  

6. Rondvraag 

7. Sluiting 

 

 

 

De dochter van Petra mocht een 

echte pilotenuitrusting uitproberen 

en ze vond het geweldig! 

 

 

 

Apollo feliciteert: 

 

 8 juni Albert Willemse 

 18 juni Koen Geurts 

 20 juni Jens Sijbers 

 21 juni Johan Lemmen 

 25 juni Joan Marsman 

 28 juni Matthijs Knippenbergh 

 

Namens alle Apollo-leden alsnog/alvast  

een fijne verjaardag toegewenst!! 
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Clubwedstrijden 2018   Clubwedstrijden 2018 

 

 

Komende maand, om precies te zijn in het weekend van 6-7-8 juli 

gaan we weer strijden om de clubkampioenschappen 2018. 

En om de uitdaging aan te gaan, willen we de kampioenen 2017 nog 

een keer noemen. 

➢ Kampioen bij de jeugd Willeke Wijnhoven 

➢ Heli kampioen Albert Willemse 

➢ Kampioen race drones Luuk Zegers 

➢ Kampioen Elektro Luuk Zegers 

➢ Kampioen verbrandingsmotoren Luuk Zegers 

➢ Clubkampioen Luuk Zegers 

➢ Piloot van het jaar Bram Lemmen 

 

Ook dit jaar zullen de clubwedstrijden gehouden worden tijdens het 

kampeerweekend bij aanvang van de schoolvakanties zodat we met 

z’n allen kunnen genieten van de strijd om de bekers en kampioenen 

van 2018. 

Voor de allerkleinsten wordt er weer een mooi circuit uitgezet voor 

de kunsten en capriolen van onze aankomende piloten. 

Het is weer genieten van de stuurmanskunsten van onze drones 

racers. Een spektakelstukje wat je graag wilt meemaken. En ook 

hier kan er maar een de winnaar zijn. 

Het elektro vliegen is voor ieder lid toegankelijk waarbij het correct 

uitvoeren van de figuren heel belangrijk is voor een goede uitslag. 

En voor de wedstrijd met onze oude vertrouwde 

verbrandingsmotoren is het al even spectaculair om op alle 

onderdelen goed te scoren. Ook het paaltjesvliegen houden we er dit 

jaar in. 
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Wie worden de kampioenen, de clubkampioen en de piloot 

van het jaar 2018 ??? 

Een reden temeer om het aanmeldformulier in te vullen en mee te 

doen met de clubkampioenschappen 2018. En kun je echt niet 

meedoen, kom dan aanmoedigen en genieten van dit jaarlijks 

terugkerende evenement als vast onderdeel van het Apollo 

gebeuren. 

Namens de Apollo Ladies laten wij weten dat ook het 

aardbeiengebakje niet zal ontbreken. 

De organisatie, 

Leo, Ruben, Theo 

Betrapt: Piet Veekens is alvast stiekum aan het oefenen als piloot bij 

het demoteam van de Grasshoppers! 
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Apollo wordt gesponsord door: 

Nedinsco 

Jan van Riebeeckweg 5 

5928 LG Venlo 

Tel: 077 355 8777 

E-mail: info@nedinsco.com 

EVENEMENTENKALENDER 
 
DAG MAAND EVENEMENT VERENIGING/ 

PLAATS 

2-3 juni Evenementendagen Apollo 

9-10 juni Evenementendagen Apollo 

6-8 Juli Clubwedstrijden Apollo 

25-26 Augustus Evenementendagen Apollo 

8 September Evenementendagen Apollo 

9 September Reserve-evenementendag Apollo 

29-30 September Reserve-evenementendag Apollo 

7 Oktober Reserve-evenementendag Apollo 

14 Oktober Reserve-evenementendag Apollo 

21 Oktober Reserve-evenementendag Apollo 

28 Oktober Reserve-evenementendag Apollo 
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@nedinsco.com
mailto:info@frietoplocatie.nl
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