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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. 8 NOVEMBER 2018 
 

1. OPENING: 

Opening vergadering om 20.19 uur door Gino. 

Afmeldingen: Jan Hermans, Bram Krugers, Kees Geurts, Wido 

Bierman, Ben Alaerds, Peter Rijnen, Jan Bax, Arnout Janssen, 

Yvonne Cox, Peter Timmermans en Eric Kuijpers. 

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING: 

Geen op- of aanmerkingen. 

 

3. BINNENGEKOMEN STUKKEN: 

 Diverse updates Schwalmtal Liste; 

 FMT 11; 

 adreswijziging Herman Mijling; 

 mail Hans Krijne, uitnodiging voor de 4e kwartaalvergadering; 

 vraag Bas Kasman i.v.m. heliwedstrijd; 

 bevestiging ophalen grofvuil. 

 

4. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR: 

Ledenbestand:80 Leden en 0 aspiranten. 

 

Heli wedstrijden;  

Goedemorgen "Apollo",  

Ik stuur deze email namens de F3C helicopter wedstrijdvliegers. 

Het gaat om het volgende: voor 2020 30 juni zijn we op zoek 

naar een veld voor onze F3C wedstrijd.  

Het aantal deelnemers is rond de 10, waarbij elke deelnemer 3 

rondes vliegt.  

Meestal wordt het veld klaargezet rond 8:30 en als alles goed 

loopt zijn we voor 16uur klaar.  

Elk jaar doet de heli commissie veel moeite om de clubs te 

benaderen en ik help hierbij een handje, in dit geval omdat ik 

Wing ken van het heli vliegen in Nijmegen. 

Zou jullie club hiervoor open staan?  

 

Ik hoor graag een bericht terug!  

Mvg 

Bas Kasman 
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De vergadering geeft hier akkoord voor. Hans zal dit opnemen 

met Bas Kasman. 

 

Toelichting AVG 

Gino geeft een presentatie van het opgestelde document voor 

Apollo met betrekking tot het AVG. Deze is nu klaar, in de 

vergadering zijn er enkele opmerkingen die meegenomen 

worden in dit document. 

 

Loek van der Linden Demo digitaal logboek 

Loek geeft een presentatie over het digitale logboek. Het gaat 

vooral om zijn idee hierover en hoe dit het beste aan te pakken. 

Duidelijk is dat het in het begin vooral moet gaan om het 

ontlasten van de geluidscommissie. Loek gaat dit samen met 

Joan en Gino oppakken en verder uitwerken. 

 

5. COMMISSIES: 

Geluid: Leo Hekkenberg: De geluidscommissie is bij elkaar 

geweest. De afgelopen periode is er weinig gemeten, de 

hoofdreden hiervoor is de opkomst van elektro. De gegevens 

zijn ook allemaal verwerkt en de commissie heeft bekeken wat 

dit betekent m.b.t. de belasting aan de gevels van de buurt. Dit 

is zeer goed. We belasten de gevels van de buurt weinig zoals 

het nu gaat. Om hier een juist beeld van te krijgen is het van 

belang het logboek goed in te vullen. Dit geldt voor alle 

vliegtuigen, dus ook elektro en de modellen die vliegen op 

evenementendagen. Aan de hand hiervan willen we gaan kijken 

of het mogelijk is de vergunning wat te verruimen. De 

regelgeving is wat dat betreft aangepast en de club gaat kijken 

of we hier iets mee kunnen doen. Ook wordt er aan de heli 

vliegers gevraagd bij het loggen duidelijk te vermelden dat het 

om een heli gaat. 

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

Emiel Sijbers: Niets te melden. 
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Terrein: Ap Rademakers: De onderdelen van de maaier die 

vervangen moesten worden zijn inmiddels vervangen en er 

wordt weer volop gemaaid. 

 

Website: Emiel Sijbers: Niets te melden. 

 

Bar:  Yvonne Cox: Niets te melden. 
 

Feestcommissie: Jan Hermans – Harold van den Ham – Twan 

Cox: Niets te melden. 

 

TD: Theo Althuizen: De onderhoudsdag is weer zeer goed 

bezocht afgelopen keer. Bijna al het werk wat verzet moest 

worden, is gebeurd. Er zijn nog maar enkele kleine puntjes open 

blijven staan. Deze kunnen door het jaar heen gedaan worden. 

Theo is met Hans bezig om de laatste juiste cilinders te 

verkrijgen en te plaatsen. Het schilderwerk is nog steeds niet 

gebeurd, dit heeft nu de hoogste prioriteit. Dit ligt al sinds de 

verbouwing. Er zijn toezeggingen gedaan door mensen welke 

niet zijn nagekomen. Dit moet het komende voorjaar echt gaan 

gebeuren. 

 

6. RONDVRAAG: 

Ap Rademakers vraagt aandacht voor de komende Federatie 

vergadering. Ella de Wilt zal hier aanwezig zijn om te praten 

over het jeugdbeleid. Gino gaat hier ook heen, iedereen is 

welkom. 

Peter Hanssen vraagt wat aaltjes zijn. Aaltjes zijn wormpjes, 

de worden gebruikt om de engerlingen te bestrijden.  

Gino Duarte vraagt of er iemand een demper beschikbaar heeft 

voor de Club Tiger, het is voor een 10cc. 

 

7. SLUITING: 

Gino sluit de vergadering om 21.56 uur. 
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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: 

 

 1 december Peter Rijnen 

 11 december Hugo Nabben 

 15 december Kees Geurts 

 16 december Eric Kuipers 

 22 december Jan van Osch 

 24 december Chrétien Sijbers 

 30 december Wido Bierman 

 31 december Geert Willemse 

 

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 

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@frietoplocatie.nl
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