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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 : Chrétien Sijbers 06-45784838 

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 APRIL 2019 
 

1. OPENING: 

Opening vergadering om 20.04 uur door Gino. 

Afmeldingen: Herman Mijling en Johan Lemmen. 

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING: 

Jan Hermans bedankt voor het alsnog aanleveren van de 

gedrukte GePo, deze was helaas te laat door een misverstand. 

Gevraagd wordt of het mogelijk is de GePo voortaan met 

pagina’s in 4-voud te maken, dit i.v.m. het afdrukken. De 

gegevens van de penningmeester voor in de GePo zijn niet meer 

juist, ook het jaartal en de nummering lijkt niet te kloppen. Jan 

van Osch geeft aan de discussie in de vorige vergadering te 

voeren namens alle leden, niet enkel voor zijn eigen persoon. 

 

3. BINNENGEKOMEN STUKKEN: 

• Diverse updates Schwalmtal Liste; 

• herinnering watervliegen Horst 14 april; 

• rekening gemeente huur veld; 

• diverse bevestigingen aanpassingen KvK; 

• bevestiging aanvraag evenementendagen en 

kampeerweekenden; 

• definitieve bevestiging aanvraag evenementendagen en 

kampeerweekenden. 

 

4. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR: 

Ledenbestand:74 Leden en 0 aspiranten. 

 

Jaarplanning vaststellen: 

1. Update Event sleeptreffen za 19 mei 

Van 12:30 tot 14:00 zal het mogelijk zijn voor de eigen leden 

om te vliegen. 

 

2. Update: Geluidontheffingsdagen & reservedagen, 

Kampeerdagen 

Deze dagen zijn aangevraagd en goedgekeurd. 

 

3. Update: AED 

Er wordt ook geopperd of een reanimatiemasker een optie is? 
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4. 23 juni Open dag 100 luchtvaart 

Zie email Gino. 

 

5. Burgemeester 

Gino en Chretién zijn bij de receptie van de nieuwe 

burgemeester geweest, zij hebben namens de club een 

attentie afgegeven. Het was goed dat Apollo aanwezig was, 

er zijn weer goede contacten gelegd. 

 

6. Contributie 

Er zijn nog enkele leden die niet betaald hebben, zij worden 

hier op geattendeerd. 

 

7. Accu oplaadsetje 

Er ligt al enkele weken een setje accu’s met oplader, de 

eigenaar is onbekend. Dit hebben we in de CV-ruimte gelegd 

ter bewaring. 

 

8. Barcommissie  

Er is gevraagd voor de aanschaf van diverse apparaten zodat 

we niet meer afhankelijk van leden zijn. Dat Apollo deze in 

eigen beheer heeft. De vergadering gaat akkoord en de 

commissie zal met een plan komen. 

 

9. Tafel droneveld mist wielen 

Het blijkt dat de tafel bij het droneveld al een behoorlijke tijd 

zijn wielen mist. Dit is niet de bedoeling om deze eraf te 

halen. 

 

10. Idee: Prullenbak bij droneveld 

Dit lijkt niet nodig namens de vergadering. 

 

5. COMMISSIES: 

Geluid: Leo Hekkenberg: Iedereen graag zo veel mogelijk 

digitaal loggen! 

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

Emiel Sijbers: Niets te melden. 
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Terrein: Ap Rademakers: Komende zaterdag onderhoudsdag, 

hier zal nog een mail over komen. Er is ook voor de 1e keer dit 

jaar gemaaid. Dit was hard nodig. 

 

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: Theo geeft een update van de uit te voeren 

taken op de onderhoudsdag. 

 

6. RONDVRAAG: 

Joan Marsman is bij een symposium geweest. Per 1 mei zal de 

nieuwe regelgeving m.b.t. modelvliegen ingaan. Concreet 

betekent het dat er voor Apollo niets zal wijzigen. Enkel dat het 

FPV vliegen gelegaliseerd zal zijn.  

Roy Versleijen vraagt of de verbandtrommels weer 

gecontroleerd moeten worden. Dit hoeft niet meer overlegd te 

worden en kan gebeuren als het nodig is. Dit is zeer belangrijk. 

Peter Hansen vraagt hoe laat het watervliegen zondag is. Dit 

begint om 10:00 uur. 

 

7. SLUITING: 

Gino sluit de vergadering om 21.41 uur.  

 

Agenda vergadering mei 

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Commissies  

6. Rondvraag 

7. Sluiting 
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Apollo feliciteert: 

 11 mei Loek van der Linden 

 16 mei Jan Timmermans 

 23 mei Hans Litjens 

 30 mei Etienne Ploenes 

 

 

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 

 

EVENEMENTENKALENDER 
 
DAG MAAND EVENEMENT VERENIGING/ 

PLAATS 

21 april Geluidontheffingsdag MVC Apollo 

5 mei Geluidontheffingsdag MVC Apollo 

10/12 mei Kampeerweekend Apollo MVC Apollo 

13 mei 2e kwartaalvergadering 

FRLCV 

Roosteren 

19 mei Geluidontheffingsdag MVC Apollo 

25 mei Fly-in/BBQ Aeroclub Bladel 

26 mei Kofferbakverkoop MBC Weert 

30 mei Fly-in MVC Helmond 

  

mailto:info@nedinsco.com
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DAG MAAND EVENEMENT VERENIGING/ 

PLAATS 

31-10 mei/juni Hemelvaart/Pinksteren 

kampeerweek 

MVC Apollo 

10 juni Open Dag Columbia Boxmeer 

15 juni Geluidontheffingsdag MVC Apollo 

16 juni Fly-in Swentibold Born 

22 juni EK paraspringen MBC Weert 

22-23 juni Geluidontheffingsdagen MVC Apollo 

23 juni Historie van de luchtvaart 

800 jaar Horst 

MVC Apollo 

23 juni Berenvliegen MBC Weert 

5-7 juli Kampeerweekend Apollo MVC Apollo 

5-7 juli Intern. kampioenschap 3-D 

helivliegen 

Jupiter Venlo 

5-7 juli 40-jarig bestaan MVC Nederweert 

6 juli Federatiedag MVC Nederweert 

12/14 juli Vliegweekend MC Venus Well 

13 juli NK wedstrijd drones MVC Nederweert 

19-28 juli Kampeerweek Apollo MVC Apollo 

18 augustus Fly-in  Pioniers  Venray 

24 augustus Geluidontheffingsdag MVC Apollo 

1 september Geluidontheffingsdag MVC Apollo 

1 september Open Dag Aeroclub Bladel 

6-8 september Kampeerweekend MVC Apollo 

7 september Finalewedstrijd F3A-X Pioniers Venray 

14 september Geluidontheffingsdag MVC Apollo 

14 september NK RC parachutespringen MVC Bergeijk 

16 september 3e kwartaalvergadering 

FRLCV 

FLRCV Roosteren 

27-28 september Turbinetreffen 

Geluidontheffingsdagen 

MVC Apollo 

27-29 september Kampeerweekend MVC Apollo 

18 november 4e kwartaalvergadering 

FRLCV 

FLRCV Roosteren 

voor meer evenementen zie Schwalmtal kalender 
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