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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 rechtsboven op de pagina 

 Klik op Ledensectie en dan registreren 

 Vul alle velden in, geef je Naam/Username en Emailadres op zoals die bekend is 

bij de club. 

Je krijgt een email die zegt : Thank you for signing up! Your account is now active. 

Daarna moet je account nog geverifieerd worden door de websitebeheerder om 

toegang te krijgen tot alle voor de leden bestemde artikelen in de ledensectie. 

 

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 : Radmakerstraat 14, 5961 KC Horst 

E-mail : secretaris@mvc-apollo68.nl 

Voorzitter : Gino Duarte 077-4654227 

Secretaris : Hans Litjens 06-14314280 

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. 11 OKTOBER 2018 
 

1. OPENING: 

Opening vergadering om 20.04 uur door Gino. 

Afmeldingen: Dré van der Sterren, Chrétien Sijbers. 

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING: 

 Het secretariaat adres moet aangepast worden in de Gepo. Dit 

zal Ap regelen met Jacqueline. Er is de vorige vergadering 

gesproken over aanpassing van het HH. Dit ziet Theo niet terug 

in de notulen, wel als agendapunt voor deze vergadering. 

 

3. BINNENGEKOMEN STUKKEN: 

 FMT oktober. 

 Diverse updates Schwalmtal Liste. 

 Uitnodiging voor de ALV van Coöperatie NKS. 

 Mail Hans Krijne Uitnodiging Federatiedag zondag 7 oktober. 

 Mail Ontbinding NKS en informatie over lidmaatschap bij 

NCS. 

 Mail Hans Krijne conceptnotulen september 2018. 

 Afmelding voor de vergadering van Dré en Chrétien. 

 

4. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR: 

Ledenbestand:81 Leden en 0 aspiranten. 

 

Opbrengsten en kosten vliegshow: Kees geeft een presentatie 

van de kosten en opbrengsten van de vliegshow en alles rondom 

het jubileum. Conclusie is dat we in de min zijn geëindigd, maar 

dat was ook verwacht, in verband met de feestavond, het boek 

en alle extra’s voor het jubileum. 

 

Korte evaluatie Federatie dag: 7 Oktober is bij Apollo de 

Federatiedag georganiseerd. Deze werd goed bezocht door de 

eigen leden, van diverse andere clubs waren er ook leden 

aanwezig. Joan bedankt iedereen die zich heeft ingezet deze 

dag. Geopperd wordt om het volgend jaar weer bij Apollo te 

organiseren. De opzet was echter dit te laten rouleren tussen de 

clubs. De Federatie gaat kijken hoe het volgend jaar wordt 

aangepakt.  
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5. HOE BEKOSTIGEN WE HET INDOORVLIEGEN: 

Dit gaan we als club bekostigen vanwege onder andere de grote 

animo onder kijkers en dat niet alleen de piloten op hoeven te 

draaien voor de kosten. Het is tenslotte een clubavond en 

aangelegenheid. De opzet zal zijn om het 6 avonden te houden. 

 

6. AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT, M.B.T. 

KANDIDAATSTELLING ALS BESTUURSLID 

Om een bestuurslid te worden moet een lid minimaal 2 jaar lid 

zijn volgens het HH. Op moment doet de situatie zich voor dat 

een lid zich voor het bestuur heeft aangemeld welke nog geen 2 

jaar lid is. Om de drempel te verlagen om bestuurslid te worden, 

wordt deze regel uit het HH geschrapt. 

 

7. DEMO VLUCHTREGISTRATIE APP 

Joan geeft een korte uitleg en presentatie over een App die MVC 

Nederweert gebruikt voor het registreren van vluchten. Leden 

van de geluidscommisie hebben met de maker om de tafel 

gezeten om te kijken of dit een optie voor Apollo is. Conclusie is 

dat er toch enige aanpassingen nodig zijn willen we dit juist voor 

Apollo kunnen gebruiken. Gino gaat contact met Loek opnemen 

om te kijken hoever hij gevorderd is met zijn versie van het 

digitale logboek. 

 

8. COMMISSIES: 

Geluid: Leo Hekkenberg: De commissie gaat binnenkort met 

elkaar om de tafel zitten. Verder niets te melden. 

 

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

Emiel Sijbers: Twan geeft aan dat er op moment 1 jeugdlid 

flinke vorderingen maakt. Als hij zo doorgaat, komt hij in 

aanmerking voor een brevet. 

 

Terrein: Ap Rademakers: de maaier heeft onderhoud nodig. Er 

zijn 6 lagers en een riem versleten. Ap gaat kijken wat de 

kosten hiervoor zijn en waar deze het beste besteld kunnen 

worden. De problemen met de engerlingen zijn nog niet 

opgelost. Ap gaat weer aaltjes bestellen om dit verder te 

bestrijden. 
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Website: Emiel Sijbers: Emiel Sijbers heeft een nieuwe site 

gemaakt. Deze is op dit moment in de lucht. Complimenten van 

de vergadering over hoe de site momenteel werkt en eruitziet. 

 

Bar:  Yvonne Cox: De barcommissie is bij elkaar geweest. Uit de 

vergadering is gebleken dat de woensdagavonden erg rustig zijn 

in de wintermaanden. Besloten is de woensdagavonden de 

bardienst te schrappen van 01-09 tot 01-04. Dit gaat per direct 

in. Ook wordt er weer aandacht gevraagd voor het opruimen. 

Alle leden dienen hun eigen rommel en glazen op te ruimen op 

het moment dat ze naar huis gaan! Ook het koffiezetapparaat 

wordt vaak vergeten! Mathijs is gestopt met de barcommissie. 

Dré van der Sterren en Petra Giessen zijn toegetreden tot de 

commissie. 

 

Feestcommissie: Jan Hermans – Harold van de Ham – Twan 

Cox: Niets te melden buiten dat sponsoring altijd welkom is! 

 

TD: Theo Althuizen: Komende zaterdag is weer onderhoudsdag. 

Theo neemt de lijst met werkzaamheden kort door. Deze is ook 

door Hans rondgestuurd per mail. Een grote opkomst is gewenst 

om deze lange lijst af te kunnen werken! 

 

9. RONDVRAAG: 

Piet Veekens heeft een hele mooie aanbieding gezien voor een 

stofzuiger en vraagt of hij deze mag aanschaffen voor de club. 

Dit is akkoord.  

Peter Hansen vraagt of er aangemeld moet worden voor het 

indoorvliegen. Hier komt Luuk later op terug. Luuk Zegers geeft 

aan de volgende datums aan te vragen voor het indoorvliegen; 

27-11, 18-12, 15-01, 12-03, 02-04 en 30-04.  

Theo Althuizen vraagt of het smoelenboek ook een keer wordt 

bijgewerkt. Joan gaat dit met Emiel oppakken, dit is nu 

makkelijk i.c.m. de nieuwe website.  

Leo Hekkenberg vraagt welk emailadres bij het secretariaat 

bekend is. Dit wordt na de vergadering bekeken.  

Frits Brugman geeft aan naar aanleiding van een gesprek met 

leden bij de gemeente navraag te hebben gedaan over het 

indelen van de kampeerdagen. Dit kunnen we komend jaar op 

een andere manier invullen. T.z.t wordt er contact met Frits 



6 
 

opgenomen.  

Ap Rademakers vraagt aandacht om de regel niet taxiën in de 

pits goed na te leven. De laatste tijd wordt dit weer met 

regelmaat gedaan. Graag aandacht hiervoor!  

Joan Marsman geeft aan de bestelde theorieboeken binnen te 

hebben. Deze kunnen alle leden lenen. Hoe hiermee om te gaan 

vind je in de vorige Gepo.  

Jan van Osch, Bram Krugers, Jan Bax, Arnoud Janssen en 

Jan Hermans melden zich af voor de onderhoudsdag. 

 

10. SLUITING: 

Gino sluit de vergadering om 21.40 uur. 

 

 
Agenda vergadering november 

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Commissies  

6. Rondvraag 

7. Sluiting 

 
 

Apollo feliciteert: 

 

 14 november John van Soest 

 15 november Carry Hagenaars 

 15 november Sjoerd Hoogstraten 

 

Namens alle Apollo-leden alsnog/alvast  

een fijne verjaardag toegewenst!! 
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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 

27 December 3e Kerstdag 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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