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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
E-mail
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Rabobank
Clublokaal

: Radmakerstraat 14, 5961 KC Horst
: secretaris@mvc-apollo68.nl
: Gino Duarte 077-4654227
: Hans Litjens 06-14314280
: Kees Geurts 024-3780525
: MVC Apollo Banknr.: NL25 RABO 0123660734
: 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.
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NOTULEN VERGADERING D.D. 14 MAART 2019
1.

OPENING:
Opening vergadering door Gino.
Afmeldingen: Hans Litjens, Theo Teeuwsen, Jan Hermans, Ilja
Veekens, Yvonne Cox.

2.

NOTULEN VORIGE VERGADERING:
Notulen akkoord, Gepo moet nog aangepast worden.

3.

BINNENGEKOMEN STUKKEN:
 Diverse updates Schwalmtal Liste;
 afmelding lidmaatschap Emiel Willemse;
 FMT 4;
 adreswijziging Luuk Zegers;
 mail Hans Kreine, notulen jaarvergadering februari 2019;
 mail Ap Rademakers, contributie EMFU 2019;
 rekening Buma-Stemra;
 rekening huur gemeente;
 brief gemeenterekening komt te vervallen.

4.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR:
Ledenbestand:74 Leden en 0 aspiranten.
AED: Geen update.
Status van de mollen op het vliegveld: Er zijn er een aantal
gevangen door Ben en Wim. Zijn momenteel allemaal weg.
De dassenburcht m.b.t. gaten dicht gooien
Dit goed bijhouden en in de gaten houden.
Verven kozijnen door Piet V akkoord voor gemaakte onkosten
(kopen van verf): Piet Veekens schaft de spullen aan en gaat
hieraan beginnen.
Feedback m.b.t. de federatie vergadering jongstleden:
1. AVB-verzekering (Federatie)
Verzekeringspremie van €4.000,-- dient over 1200 leden te
worden verdeeld, waardoor de premie per lid te hoog wordt.
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2. Leden zijn verantwoordelijk door de WA-verzekering, zelf de
polis jaarlijks checken.
Bestuur zal dit jaarlijks onder de aandacht van de leden
brengen.
3. Status FPV vliegen
Momenteel nog verboden om te FPV-vliegen, juni 2019 wordt
verwacht dat hier verandering in wordt gebracht.
Onkostenvergoeding m.b.t. aanwezig bij de Federatie
vergadering
Criterium: Indien men in het belang van Apollo activiteiten moet
ondernemen buiten de regio.
Verder aanscherpen indien nodig. Bestuur stelt een reglement
hiervoor op.
Internet glasvezel buiten gebieden
Chrétien heeft meer info. Dit is met Theo uitgezocht.
Zo 23 juni: Open Dag m.b.t. 800 jaar Horst, Phantasy in Blue en
schaalmodellen van clubleden
Dit is een algemene clubactiviteit, waar we een clubinspanning
verwachten van alle leden om dit evenement succesvol te laten
verlopen.
Verhaal Gino.
In de volgende Gepo wordt een oproep gedaan aan alle leden
om authentieke schaalmodellen beschikbaar te stellen. De
organisatie zal een greep uit de aanmeldingen maken.
Jaarplanning vaststellen:
1. Event sleeptreffen za 19 mei
2. Geluidsontheffings- & reservedagen
3. Kampeerdagen
Opmerkingen:
Kampeerdagen tijdens 800 jaar Horst. Gino voegt deze toe
tijdens de bespreking.
Ledenadministratie demo:
4. Op basis van de besproken dataset (AVG, privacygegevens)
m.b.t. de leden
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5. Gepo distributielijst afschaffen, iedereen ontvangt de Gepo
6. Voorstel is ingebruikname door bestuur en vervolgens andere
commissies
Opmerkingen:
Continuïteit van de kennis wordt in deze wel steeds belangrijker.
Bestuur dient hiervoor te zorgen.
Aankondiging om afscheid te nemen van de rokersruimte,
wettelijke bepaling
De deur van de rokersruimte gesloten houden en ervoor zorgen
dat in het bouwlokaal geen rook overlast is. Is dat bij controle
mogelijk zonder dat we een boete kunnen krijgen? Of zeker voor
het onzekere buiten roken en een windscherm plaatsen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/rookverbodopenbare-ruimten-werkplek-en-horeca
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/roken-entabak/uitzonderingen-rookverbod-buitenterrassen-rookruimtenpriveruimten
Opmerking:
Wat is de sanctie op het niet naleven van de rookregels?
Bestuur gaat nakijken of dit reeds eerder is besproken. In de
volgende vergadering zal e.e.a. nader toegelicht worden. Indien
er nog niets is besproken zal er een voorstel wordt opgesteld.
5.

COMMISSIES:
Geluid: Leo Hekkenberg: Vluchtregistratie begint langzaam te
lopen. Geen opmerkingen over de werking ervan.
Brevet: Jan Zegers – Jack Eijkens-Twan Cox – Ap RademakersEmiel Sijbers: Geen nieuws.
Terrein: Ap Rademakers: Tijdens de storm is de reclamegevel
tegen het pand geslagen. Advies is om deze tijdens de
winterdagen binnen op te slaan.
Website: Emiel Sijbers: Uitleg gegeven over het loggen via de
website.
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Bar: Yvonne Cox: Geen nieuws.
Feestcommissie: Jan Hermans – Harold van den Ham – Twan
Cox: Geen nieuws
TD: Theo Althuizen: Geen bijzonderheden
13 april is de onderhoudsdag. De lijst wordt binnenkort in het
lokaal opgehangen, zodat iedereen eventuele aanvullingen kan
aanbrengen.
Taxateur: Verzekering Hoeijmakers vragen (hebben een beëdigd
taxateur).
6.

RONDVRAAG:
Jan: komen er meetdagen? Dit dient aan de geluidscommissie
gemeld te worden.
Jan van Osch: heeft het gevoel dat hij binnen de vereniging te
weinig kan vliegen (vanwege de 12 beschikbare dagen en 1
evenementdag voor de zweefvliegers). Jan vindt dat Apollo het
niet kan maken dat hem die dag wordt ontnomen. Voorzitter
constateert dat Jan hierin alleen staat.
Chrétien: 1 april is de deadline voor de contributie.

7.

SLUITING:
Gino sluit de vergadering om 21.55 uur.
Agenda vergadering april
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening vergadering
Notulen vorige vergadering
Binnengekomen stukken
Mededelingen van het bestuur
Commissies
Rondvraag
Sluiting
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Actiepunten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bestuur: Milieuvergunning uitbreiden?
Hans: Mathijs de sleutel van de bar vervangen door
standaard sleutel.
Chrétien: zorgen dat alle post digitaal gaat.
Chrétien, Gino: Kijken wat er mogelijk is qua subsidie.
Theo: Clubgebouw opnieuw laten taxeren door verzekeraar.
?: Grasmaaier GPS.
Gino: Presentatie: Maatschappelijke belang Apollo voor de
gemeente.
Hans: Aanvraag kampeer- en geluidsontheffingsdagen bij de
gemeente.
Bestuur: Levensloop acties toelichten.

Apollo feliciteert:
1 april
2 april
4 april
5 april
18 april
18 april
19 april
20 april
24 april
25 april ’19

Roy Versleijen
Peter Hanssen
Jan Zegers
Enrico Meijer
Ben Alaerds
Jack Eijkens
Jos Philipsen
Eric Peters
Frits Brugmans
Herman Mijling

Namens alle Apollo-leden alsnog/alvast
een fijne verjaardag toegewenst!!
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OPROEP!!!
Heeft iemand nog een 8 of 9 cc motortje liggen ter
overname voor een Calmato onderdekker? Graag
melden bij Ruud of Jordi Verhagen!

Apollo wordt gesponsord door:
Nedinsco
Jan van Riebeeckweg 5
5928 LG Venlo
Tel: 077 355 8777
E-mail: info@nedinsco.com
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EVENEMENTENKALENDER
DAG

MAAND

EVENEMENT

25

februari

13

mei

25
26
30
10
16
22
23
05/07

mei
mei
mei
juni
juni
Juni
Juni
Juli

05/07
06
12/14
13
18
1
7
14
16

Juli
Juli
Juli
Juli
Aug
september
september
september
september
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november

1e kwartaalvergadering
FRLCV
2e kwartaalvergadering
FRLCV
Fly-in/BBQ
Kofferbakverkoop
Fly-in
Open Dag
Fly-in
EK paraspringen
Berenvliegen
Intern. kampioenschap 3-D
helivliegen
40-jarig bestaan
Federatiedag
Vliegweekend
NK wedstrijd drones
Fly-in
Open Dag
Finalewedstrijd F3A-X
NK RC parachutespringen
3e kwartaalvergadering
FRLCV
4e kwartaalvergadering
FRLCV

voor meer evenementen zie Schwalmtal kalender
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VERENIGING/
PLAATS
Roosteren
Roosteren
Aeroclub Bladel
MBC Weert
MVC Helmond
Columbia Boxmeer
Swentibold Born
MBC Weert
MBC Weert
Jupiter Venlo
MVC Nederweert
MVC Nederweert
MC Venus Well
MVC Nederweert
Pioniers Venray
Aeroclub Bladel
Pioniers Venray
MVC Bergeijk
FLRCV Roosteren
FLRCV Roosteren
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