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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. 14 FEBRUARI 2019 
 

1. OPENING: 

Opening vergadering om 20.04 uur door Gino. 

Afmeldingen: Rudi Verhagen, Henny Vissers, Wido Bierman en 

Carry Hagenaars. 

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING: 

Geen op- of aanmerkingen. 

 

3. BINNENGEKOMEN STUKKEN: 

 Diverse updates Schwalmtal Liste; 

 mail Johan Lemmen, factuur ventilatie kruipruimte; 

 mail Hans Krijne, opgave ledenaantallen en 

verzekeringsaantallen; 

 mail Hans Krijne, FLRCV: verzekeringsupdate; 

 MODELVLIEGBREVETTEN: nieuwe inlogcodes; 

 mail Ap Rademakers, Contributienota FLRCV 2019; 

 FMT 12, 1,2; 

 adreswijziging Hans Litjens; 

 rekening Hoeijmakersgroep; 

 afmelding Bart Kamperman; 

 mail Hans Krijne, uitnodiging jaarvergadering 25 febr. 

Roosteren. 

 

4. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR: 

Ledenbestand:75 Leden en 0 aspiranten. Afmelding Bart 

Kamperman. 

 

800 jaar Horst aan de Maas: Theo heeft een voorstel bij de 

organisatie gedaan, Apollo zal 23 juni een open dag houden met 

de geschiedenis van de luchtvaart. Theo, Gino en Leo gaan dit 

verder uitwerken en komen hier later op terug. 

 

Digitaal logboek: Het digitaal loggen is verder uitgewerkt en 

getest door een aantal personen. Dit is nu klaar, het zal nu 

uitgerold worden zodat alle leden dit kunnen gebruiken. Het doel 

is de geluidscommissie te ontlasten met het verwerken van de 

gegevens. 
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Aanleg glasvezel en router: Op dit moment wordt bekeken wat 

de mogelijkheden zijn om glasvezel in het clubgebouw te 

krijgen. Nu kan dit nog tegen geringe kosten, mochten we dit nu 

niet doen zullen de kosten in de toekomst velen malen hoger 

zijn. 

 

AED: We gaan de mogelijkheden bekijken om bij Apollo een AED 

te plaatsen. Mocht er een mogelijkheid zijn, dan is dit voor 

Apollo van belang gezien de gemiddelde leeftijd van de 

vereniging. 

 

Cv-installatie temperatuur regeling vervangen: er zijn wat 

onderdelen stuk en versleten aan de installatie. Theo heeft de 

benodigde delen besteld en zal deze vervangen zodra deze 

binnen zijn. Ook zal het e.e.a. veranderd gaan worden. 

 

Jaarplanning concept: Gino presenteert een concept van de 

jaarplanning. Leden kunnen hier nog hun op- of aanmerkingen 

op geven, dit zal in de maartvergadering definitief worden 

gemaakt. 

 

5. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 

Resultaten en exploitatie worden toegelicht door middel van de 

beamer. 

 

6. BEGROTING 

Ook de begroting wordt toegelicht en geaccordeerd. 

 

7. VERSLAG EN VERKIEZING KASCONTROLE  

Frits en Twan doen verslag van de kascontrole, het zag er weer 

allemaal prima uit!  De penningmeester krijgt discharge. Frits is 

aftredend als lid en zal vervangen worden door Jan Hermans. 

 

8. BESTUURSVERKIEZING 

Kees treedt af, Chretién is verkiesbaar als penningmeester en 

wordt aangenomen. Gino is aftredend en herkiesbaar en wordt 

herkozen. Geert stelt zich beschikbaar als 5e bestuurslid en 

wordt aangenomen. 
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9. COMMISSIES: 

Geluid: Leo Hekkenberg: Geen verdere ontwikkelingen na de 

laatste vergadering, wel wordt het belang van loggen weer 

aangekaart. Iedereen moet loggen! 

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

Emiel Sijbers: Niets te melden. 

 

Terrein: Ap Rademakers: Zie verslag. 

 

Website: Emiel Sijbers: Op dit moment ook niets te melden, de 

website is up-to-date en het digitaal loggen via de website zal in 

gang worden gezet. 

 

Bar:  Yvonne Cox: Zie verslag. 
 

Feestcommissie: Jan Hermans – Harold van den Ham – Twan 

Cox: Zie verslag. 

 

TD: Theo Althuizen: Zie verslag. 

 

10. BEKERUITREIKING: 

Gino leest voor. Dit jaar gaat de beker naar Emiel Sijbers. Dit 

voor zijn inzet het afgelopen jaar voor de website en Facebook, 

en nog diverse randzaken waar hij mee bezig is geweest. Zeer 

verdiend! 

 

11. RONDVRAAG: 

Herman Mijling geeft aan nog diverse FMT’s te missen, onder 

de vergadering wordt duidelijk waar deze zijn.  

Leo geeft aan dat zijn emailadres nog niet juist op de website 

staat, de nieuwste ledenlijst staat op dat moment nog niet 

online, dit is nu geregeld.  

Peter Hansen vraagt hoe het zit met een 2-motorig toestel qua 

geluid, hij krijgt hier na de vergadering uitleg over van Gino. 

Gino bedankt de aanwezige vrouwen voor het bakken van het 

eitje na de vergadering. 
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12. SLUITING: 

Gino sluit de vergadering om 21.45 uur.  

 

Agenda vergadering maart 

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Commissies  

6. Rondvraag 

7. Sluiting 
 

Apollo feliciteert: 

 

 4 februari Leo Hekkenberg 

 8 februari  Henk Litjens 

 10 februari Hennie Vissers 

 11 februari Thijs Sevens 

 24 februari Jan Bax 

 28 februari Jac Engel 

 4 maart Piet Veekens 

 7 maart Twan Cox 

 16 maart Theo Althuizen 

 24 maart Niels Cox 

 27 maart Theo Teuwsen 

 

Namens alle Apollo-leden alsnog/alvast  

een fijne verjaardag toegewenst!! 
 

  



7 
 

Terreincommissie Jaarverslag 2018 

De terreincommissie heeft, op de mannen die het gras maaien na, 

eigenlijk geen vaste samenstelling. Op het moment dat er iets moet 

gebeuren zijn er altijd wel leden die we zonder meer kunnen vragen 

om een probleem opgelost te krijgen.  

2018 was zo’n jaar dat er op diverse momenten spontaan actie werd 

genomen.  

Door het aanhoudend droge weer werd er in mei en juni veel 

gebruik gemaakt van de beregening. We zagen dat het bereik van 

de sproeiers te klein was. Controle bij de put leverde op dat de 

drukmeter circa 2 Bar aangaf, het zou meer dan 4 Bar moeten zijn. 

Het waterpeil in de put was gedaald, waardoor de pomp lucht trok. 

Met een snelle actie hebben we de pomp circa 4,5 meter laten 

zakken. De druk was daarna weer op het juiste niveau. Tevens 

hebben we de nozzles van de derde rij sproeiers vervangen door een 

maat groter. Theoretisch zouden de 3 strengen met beregenen 

elkaar moeten overlappen, dat lukt echter, met het weer zoals in 

2018, net niet. Aan de hoeveelheid water die we op het veld gooien 

ligt het niet. Op een gegeven moment stond de machine tijdens het 

maaien, op een laag gedeelte van het veld, tot aan de velgen in het 

water. We hebben die periode elke nacht circa 6 uur beregend. Daar 

hebben we van geleerd.  

Dat was ook het moment waarop we erachter kwamen dat de 

maaimachine veel moeite had met het maaien van het gras. Met al 

het water en de hoge temperatuur groeit gras heel hard. De PLC 

staat nu zo geprogrammeerd dat er genoeg en niet te veel water 

komt tijdens het beregenen. 

Vlak voor de showdag heeft Jenniskens het veld gewalst, zodat het 

weer netjes vlak was. 

We hebben in het hele seizoen 45 keer gemaaid, vaak 2x per week. 

We zijn niet echt tevreden over de grote hopen gras die achter de 

maaimachine blijven liggen als er gemaaid is. Dat is met deze 

maaimachine niet te voorhelpen. Met de cirkelmaaier wordt het gras 

niet goed verspreid. 
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Tijdens de najaarsonderhoudsdag is een begin gemaakt met de 

revisie van het voorste maaideck. Er zitten nu 6 nieuwe lagers in en 

een nieuwe riem is gemonteerd. Dit gedeelte loopt weer als nieuw. 

Binnenkort gaan we de lagers van de zijdecks ook vervangen. Dat 

zijn behoorlijke klussen, maar dan is het ook weer voor lange tijd 

goed in orde.  

Blijft over dat er nog een paar hydrauliek lekkages zijn, waaronder 

een slang naar het rechtse maaideck. Ik hoop dat we dat binnenkort 

ook gerepareerd gaan krijgen. 

Afgelopen najaar bleek dat de kraaien geen prijs stellen op een 

gewalst veld. Ze waren met z’n allen bezig met het omploegen van 

het gras op zoek naar engerlingen en die zaten er volop. We hebben 

de engerlingen met aaltjes bestreden en gaan dat in het voorjaar 

vanaf april weer doen.  

Verder zien we een nieuwe generatie mollen opduiken. Deze mollen 

zijn slim en weten de klemmen van de toch zeer ervaren 

mollenvangers Ben en Piet links te laten liggen en graven er met een 

boog omheen. Het resultaat is vergelijkbaar met wat de kraaien 

aanrichten. Het kan bijna geen toeval zijn dat de kraaien en de 

mollen ongeveer hetzelfde stuk veld bewerken. 

Rest mij nog om de grasmaaiers, de mollenbestrijders en iedereen 

die zich inzet voor ons terrein te bedanken voor de inzet.  

Met z’n allen maken we er iets moois van. 

Ap Rademakers 
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JAARVERSLAG BARAANGELEGENHEDEN MVC APOLLO ’68 OVER 2018 

 

Barcommissie: 

Wij zijn een barcommissie bestaande uit 16 leden, waarvan 12 leden 

actief de bardiensten vervullen. 4 leden vullen deze aan naar 

behoefte. 

 

Inkomsten en uitgaven: 

De inkomsten van de kantine bedragen € 11.103,25. 

De uitgaven van de kantine bedragen € 6.115,43. 

 

Balansen: 

In 2018 is maar 1 maal gebalanst. Dit vindt de barcommissie veel te 

weinig. Zo is er geen zicht op de gehele omzet en is het voor de 

Barleden niet duidelijk of een tussentijdse verandering m.b.t. de 

voorraad nodig is. 

De Penningmeester 2019 heeft besloten om in ieder geval 4 x per 

jaar de voorraad te gaan balansen, te weten voorlopig ieder 

kwartaal of, indien hij het nodig vindt, vaker.  

Dit gaat gebeuren door Chrétien Sijbers in persoon, i.c.m. Twan Cox 

en/of Yvonne of met behulp van een overig barlid. 

 

Vergaderen: 

De barvergadering is van mening dat 2 x per jaar vergaderen 

toereikend is. Indien er binnen de baraangelegenheden behoefte aan 

is, zal een tussentijdse vergadering gepland worden. De Commissie 

vindt het belangrijk dat de Penningmeester bij de vergadering 

aanwezig is, mede om hen te kunnen informeren m.b.t. de 

voortgang van de baraangelegenheden. 

De Penningmeester 2019 heeft toegezegd om deel te nemen aan 

alle barvergaderingen. 

 

Dranken en versnaperingen: 

De keuze van de dranken blijft hetzelfde. 

In de komende wintermaanden zal gekeken worden naar de 

behoefte en mogelijkheid van warme chocomel. 
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In de zomermaanden zal de voorraad aangevuld worden met Bitter 

Lemon, 7-up/spa lemon en chocomel. 

De versnaperingen blijven hetzelfde. 

Aktiepunt: Dré van der Sterren zal kopie prijslijsten met logo’s van 

de aanwezige verkoopproducten vervaardigen. 1 daarvan zal op het 

prikbord bevestigd gaan worden. 

 

Zomer- en winteropeningen v.w.b. de woensdagen: 

Van 1 oktober tot 1 april  is vanwege de vroege duisternis op de 

woensdagavonden geen barlid gepland geweest. Dit zal in 2019 

gehandhaafd blijven. 

 

Presentatie van de Sociale Hygiëne/Instructie voor barvrijwilligers:  

Tegen het einde van 2018 heeft een wijziging plaatsgevonden m.b.t. 

de barleden. Een aantal van hen heeft de Barcommissie verlaten en 

nieuwe leden hebben deze opnieuw versterkt.  

De nieuwe leden zijn door Niek Mulders voorzien van de benodigde 

presentatie en instructie. 

 

Opslag achter de bar: 

Achter de bar op de glazen schappen worden door leden diverse 

attributen verzameld. 

Hierdoor wordt er een ongewenste, stoffige en onhygiënische 

situatie gecreëerd hetgeen er ook rommelig uitziet. 

Aktiepunt: In verband met de ordening zullen René Janssen en 

Twan Cox op de eerstvolgende onderhoudsdag de schappen 

opruimen. Alleen de relevante Apollo attributen zullen blijven staan. 

De bidprentjes van onze dierbare overleden leden zullen in een 

fotolijst geplaatst worden. Hiervoor zal een mooie plaats gezocht 

worden in de barkantine. 

De bekers zullen tentoongesteld gaan worden in de kantine, in een 

aan te schaffen trofeekast. 

 

Barvergadering dd. 20 januari 2019/  aangevuld dd. 4 februari 2019. 

 

Namens de barcommissie, 

Yvonne Cox. 
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Technische Commissie MVC Apollo ‘68 

 

Het jaar 2018, ons jubileumjaar was weer een jaar met veel 

ervaringen. 

 

Al eerder is door de Gemeente Horst aan de Maas uitgesproken dat 

onze accommodatie er goed bijstaat en op de meeste onderdelen 

volledig voldoet aan de normen die de gemeente aan hun 

accommodaties stelt. 

 

Een regelmatige controle van alle cruciale punten is dan ook van 

belang voor de instandhouding van clubgebouw en terrein. 

 

Wensen blijven er altijd en deze worden dan ook keurig voorgelegd 

aan het bestuur. In goed en duidelijk overleg, en zeker op gebied 

van duurzaamheid, veiligheid, gemak en verbetering, is het meestal 

geen probleem zolang onze financiën het verantwoord toelaten. 

 

Enkele zaken willen we nog even onder de aandacht brengen 

zoals het schilderwerk en de reparatie en vernieuwing van de 

vloerbalk in de kruipruimte, wat zeker dit voorjaar moet 

gebeuren, om niet echt te vervallen in achterstallig onderhoud. 

 

De beveiliging en de aansluitingen van de camera’s zijn het 

afgelopen jaar door Joan en Wido volledig afgewerkt. Wel heeft 

onze internetverbinding de nodige aandacht omdat er enerzijds 

het een en ander gaat veranderen met onze huidige 

aansluitmogelijkheid middels de telefoonkabel en anderzijds biedt 

het wellicht de mogelijkheid om toch nog aan te sluiten op het 

glasvezelnet. 

 

Ook de regeling van de cv-installatie zal op korte termijn worden 

aangepakt zodat ook dit stukje renovatie tot het verleden 

behoort. Hierover is reeds overleg geweest met het bestuur. 

 

Begin vorig jaar was, als laatste afwerking van de 

beregeningsinstallatie, de pomp geplaatst, maar ook is gebleken dat 
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bij het winter- en zomer klaar maken van de installatie extra 

aandacht besteed moet worden bij het op de juiste manier 

plaatsen van de kleppen. 

Onderhoud aan dit soort installaties blijft ook in de toekomst 

een aandachtspunt. 

 

Zo zie je dat er altijd nauwe samenwerking en overleg is met de 

terreincommissie, niet alleen bij calamiteiten maar ook met het 

dagelijks onderhoud en onze onderhoudsdagen in voor- en najaar. 

 

Ik denk dat het voor beide commissies goed is om deze samen te 

brengen in een commissie onderhoud accommodatie.  

 

Heel jammer dat twee van onze commissie leden onze club hebben 

verlaten. Jan Bax en Arnout Janssen waren eigenlijk niet weg te 

denken binnen onze commissie en hebben dan ook heel wat klusjes 

geklaard. 

Uiteraard begrip, zeker gezien hun geringe vliegactiviteiten en ze 

voor de verdere rest alleen nog op het terrein verschenen op 

onderhoudsdagen en tussentijdse klussen. Arnout heeft deze keuze 

ook gemaakt om gezondheidsredenen. Hij moet binnenkort een 

hartoperatie ondergaan en zal zeker een hele tijd nodig hebben om 

aan te sterken. Namens de vereniging heb ik hem heel veel sterkte 

toegewenst en wil graag een applaus voor Jan en Arnout met alles 

wat ze voor onze vereniging hebben betekend. 

 

Toch een lichtpuntje aan de horizon. Jan Hermans gaat ons team 

versterken. Hij was al regelmatig bezig met klussen op velerlei 

gebied en Jan is nou eenmaal geen stilzitter. Welkom Jan. 

 

De commissie bestaat momenteel uit 6 leden; 

Theo Althuizen 

Jan Beckers 

Wido Bierman 

Jan Hermans 

Johan Lemmen 

Joan Marsman 
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Elk jaar hebben we heel wat onder handen en samen met alle leden 

zetten wij ons in om clublokaal en terrein te voorzien van goed 

onderhoud zodat we als vereniging trots kunnen zijn op onze 

prachtige accommodatie. 

 

Bedankt commissieleden, bestuur en leden van MVC Apollo’68 

 

 

 

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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VERSLAG FEESTCOMMISSIE: 

In 2018 heeft de feestavond onderdeel uitgemaakt van het 50-jarig 

jubileum van vliegclub Apollo. Tijdens de feestavond, met de buurt 

en genodigden, heeft de feestcommissie een bijdrage geleverd in de 

organisatie. Het feest is voor de vereniging en de feestcommissie 

goed geslaagd. Het enige punt van kritiek was wel de geleverde 

catering. Voor de feestcommissie is dit zeker een punt van zorg dat 

meegenomen wordt voor toekomstige festiviteiten.   

Omdat het jaar 2018 al een bijzonder jaar was en de vereniging al 

veel extra kosten had gemaakt om het jubileum te kunnen vieren, is 

besloten om geen extra feest in 2018 te organiseren. 

Nu zijn we in het jaar 2019. Dit biedt misschien weer nieuwe 

mogelijkheden om een feestavond te organiseren.  

In het drankenfonds van de feestcommissie zit op dit moment nog 

maar een klein bedrag. Zeker als de bijdrage van Herman Mijling 

niet wordt meegerekend. Om een feestavond te organiseren is een 

budget nodig. We zullen voor 2019 met het bestuur overleggen of er 

een financiële bijdrage vanuit de vereniging mogelijk is. 

Mocht er geen of onvoldoende ruimte zitten in een bijdrage vanuit 

de vereniging, dan zal de eigen bijdrage ervoor moeten zorgen dat 

de kosten worden afgedekt. 

Ik wil iedereen eraan herinneren dat iedere bijdrage aan het 

drankenfonds welkom is. Ook voor afgesloten weddenschappen of 

andere initiatieven, die geld kunnen opleveren blijft het 

drankenfonds beschikbaar om donaties in ontvangst te nemen. 

Als afsluiting wil ik iedereen, namens de feestcommissie, bedanken 

voor iedere bijdrage in het laten slagen van de feestavond in ons 

jubileumjaar en hopen dat we dit jaar weer een mooie feestavond 

kunnen organiseren. 
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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 

26 mei Kofferbakverkoop MBC Weert 

30 mei Fly-in MVC Helmond 

10 juni Open Dag Columbia Boxmeer 

16 juni Fly-in Swentibold Born 

22 Juni EK paraspringen MBC Weert 

23 Juni Berenvliegen MBC Weert 

05/07 Juli Intern. kampioenschap 3-D 

helivliegen 

Jupiter Venlo 

05/07 Juli 40-jarig bestaan MVC Nederweert 

06 Juli Federatiedag MVC Nederweert 

12/14 Juli Vliegweekend MC Venus Well 

13 Juli NK wedstrijd drones MVC Nederweert 

18 Aug Fly-in  Pioniers  Venray 

1 september Open Dag Aeroclub Bladel 

7 september Finalewedstrijd F3A-X Pioniers Venray 

14 september NK RC parachutespringen MVC Bergeijk 

16 september 3e kwartaalvergadering 

FRLCV 

FLRCV Roosteren 

18 november 4e kwartaalvergadering 

FRLCV 

FLRCV Roosteren 

voor meer evenementen zie Schwalmtal kalender 
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