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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. 13 DECEMBER 2018 
 

1. OPENING: 

Opening vergadering om 20.06 uur door Gino. 

Afmeldingen: Kees Geurts, Twan Cox, Yvonne Cox, Mirthe Cox, 

Niels Cox en Hans Litjens. 

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING: 

Geen op- of aanmerkingen. 

 

3. BINNENGEKOMEN STUKKEN: 

 Diverse updates Schwalmtal Liste; 

 FMT 12; 

 adreswijziging Herman Mijling; 

 mail Tiny van Hegelsom, rijkssubsidieregeling ‘stimulering 

bouw en onderhoud sportaccommodaties’; 

 Mail Hoeijmakers groep, Herinnering naverrekening 

formulier; 

 Mail Ontbinding NKS en informatie over lidmaatschap bij 

NCS; 

 Mail Hans Krijne, conceptnotulen november 2018; 

 Afmelding lidmaatschap Andrea Gommans; 

 Uitnodiging Watervliegen Horst Zaterdag 8 september 2019; 

 Rouwbrief Martha Krugers; 

 Mail Tiny van Hegelsom, Presentatie informatiebijeenkomst  

over de rijkssubsidieregeling; 

 Afmelding Jan Bax als lid. 

 

4. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR: 

Ledenbestand:80 Leden en 0 aspiranten. 

 

Nieuwjaarsreceptie: 

6 januari is de nieuwjaarsreceptie. 

 

Informatieavond subsidie: 

Gino en Theo zijn hier geweest en lichten toe. 

 

800 jaar Horst aan de Maas: 

Theo zou informeren voor mogelijkheden Apollo. 
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Gedacht wordt aan een open dag met: 

- historische modellen; 

- piloten. 

Er moet niet te lang gewacht worden met het oppakken van dit 

evenement, daar in januari een presentatie gegeven gaat 

worden op de receptie van de gemeente. 

De open dag is GEEN vliegshow en geen campingfaciliteiten, de 

opzet is kleinschalig. 

Dit zou gebeuren met de historie van de luchtvaart aan de hand 

van modellen. 

Er wordt gedacht aan Fantasie in Blue- Ton Nelissen en Rie 

Jansen, er zal met deze mensen contact worden gezocht 

hieromtrent. 

Ook willen we het Turbine/Pulsejet team van de partij hebben 

(dit is ook historie). 

Het organisatorische zal worden gedeeld door: Gino, Theo en 

Leo. 

Op de volgende LV zal er uitsluitsel zijn omtrent dit evenement. 

 

Federatievergadering: 

Gino en Ab zijn op deze vergadering geweest. 

De voorzitster van de modelvereniging in Oss heeft een 

presentatie gegeven omtrent het werven van jonge aanwas. Zij 

doet ons ook een presentatie toekomen. 

Hoe gaan wij ons profileren naar de gemeente toe om 

jeugdleden te werven. 

Er moet een goede presentatie hierover aan de gemeente 

worden voorgesteld. 

Ook is er een idee om voor de jeugd een 10-strippenkaart uit te 

geven om te lessen met het clubtoestel en evt. aan 

bouwavonden mee te doen, om zo te snuffelen aan een leuke 

hobby. 

 

Bestuurswijziging: 

Kan Chrétien vanaf januari instappen i.v.m. contributie. 

Dit is in de vergadering aangenomen. Welkom Chrétien. 
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Digitaal logboek 

Emile heeft een presentatie gedaan over loggen op de website 

van Apollo. Tot op heden zijn er een paar genodigden die het 

concept gaan testen. Chrétien gaat Emile assisteren voor 

toepassingen m.b.t het overzetten op een Excel-sheet. 

 

5. COMMISSIES: 
Geluid: Leo Hekkenberg: Geen nieuws. 

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

Emiel Sijbers: Geen nieuws. 

 

Terrein: Ap Rademakers: Ap Rademakers geeft presentatie 

m.b.t. de maaier over kosten etc. tot nu toe. De presentatie was 

duidelijk, hij heeft een vergelijking gemaakt van de kosten die 

wij nu kwijt zijn en de kosten die gemaakt zouden zijn bij uit 

besteding. 

 

Website: Emiel Sijbers: Emiel Sijbers uitleg gegeven over het 

loggen via de website. 

 

Bar:  Yvonne Cox: Geen nieuws. 
 

Feestcommissie: Jan Hermans – Harold van den Ham – Twan 

Cox: Geen nieuws. 

 

TD: Theo Althuizen: Geen bijzonderheden. 

 

6. RONDVRAAG: 

Emiel heeft een vraag met betrekking tot de eventuele 

aanpassing van de vergunning voor geluid. Leo geeft uitleg 

hierover.  

Luuk deelt mede dat er a.s. dinsdag weer indoorvliegen is. 

Bram deelt mede dat er op het laatste weekeinde van 

september 2019 weer een turbine treffen wordt               

georganiseerd. De LV gaat hiermee akkoord. 

Piet: Buurtpresentje moet gedaan worden. Gino is dit vergeten, 

maar zal hiervoor zorgen. 
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7. SLUITING: 

Gino sluit de vergadering om 21.40 uur.  

 

Agenda vergadering februari 

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Commissies  

6. Rondvraag 

7. Sluiting 
 

Actiepunten 
1. Bestuur: Wat te doen bij overlijden, ziekte, bruiloft etc. 
2. Bestuur: Vergunning uitbreiden? 
3. Hans: Mathijs de sleutel van de bar vervangen door standaardsleutel. 
4. Chrétien: zorgen dat alle post digitaal gaat. 
5. Chrétien, Gino: Kijken wat er mogelijk is qua subsidie. 
 

Apollo feliciteert: 

 

 1 januari Jan Hermans 

 11 januari Jan Kuipers 

 11 januari Piet Vaessen 

 20 januari Herman Litjens 

 27 januari Ilja Veekens 

 28 januari Tony Analbers 

 28 januari René Janssen 

 31 januari Bram Lemmen 

 31 januari Luuk Zegers 

 

Namens alle Apollo-leden alsnog/alvast  

een fijne verjaardag toegewenst!! 
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EVENEMENTENKALENDER 
 
DAG MAAND EVENEMENT VERENIGING/ 

PLAATS 

25 februari 1e kwartaalvergadering 

FRLCV 

Roosteren 

13 mei 2e kwartaalvergadering 

FRLCV 

Roosteren 

25 mei Fly-in/BBQ Aeroclub Bladel 

10 juni Open Dag Columbia Boxmeer 

1 september Open Dag Aeroclub Bladel 

7-8 september Federatiedagen  

16 september 3e kwartaalvergadering 

FRLCV 

Roosteren 

18 november 4e kwartaalvergadering 

FRLCV 

Roosteren 

voor meer evenementen zie Schwalmtal kalender 
 
 

Apollo wordt gesponsord door: 

Nedinsco 

Jan van Riebeeckweg 5 

5928 LG Venlo 

Tel: 077 355 8777 

E-mail: info@nedinsco.com 

 

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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