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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. 9 MEI 2019 
 

1. OPENING: 

Opening vergadering om 20.09 uur door Gino. 

Afmeldingen: Jack Eijkens, Mirthe, Niels, Yvonne Cox, Hans 

Litjens. Ilja is er weer bij. 

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING: 

Joan meldt dat het FPV vliegen legaal is en dat in de tekst staat 

dat dit niet het geval is. Het woord NU WEL is misplaatst. Graag 

deze zin in .6 weglaten om misverstanden te voorkomen. 

Peter H. vraagt hoe vaak van tevoren het GEPO-verslag wordt 

aangeleverd. 

 

3. BINNENGEKOMEN STUKKEN: 

 Diverse updates Schwalmtal Liste; 

 FMT 5 zie punt 4; 

 Diverse mails m.b.t. aanvraag voucher, waarbij de 

toekenning van 500 euro; 

 Prijsverhoging huidig internetabonnement; 

 AED: Rode Kruis gaat de AED-aanvraag uitwerken; 

 Mail Jacqueline m.b.t. Gepo. Ze gaat tot aan de 

zomervakantie door. 

 

4. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR: 

Ledenbestand:73 Leden en 0 aspiranten. Afmelding Loek van 

der Linden als lid. 

 

GEPO: Jacqueline zullen we namens Apollo bedanken nog netjes 

bedanken voor 10 jaar inzet. Petra Giessen als mogelijk 

plaatsvervanger als voor haar het takenpakket helder is. 

 

FMT April: Er is gevraagd om deze nog eens op te sturen. 

 

Status update contributie: De laatste wanbetalers worden door 

de penningmeester nog aangesproken. 

 

Beterschapskaart naar Jac Engel mb.t. een voorspoedig herstel. 

 

Zandbergje op het grasveld van “Ben Brok” oftewel een 
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kunstmatige konijnenheuvel om de konijnen te verleiden ergens 

anders op het veld te graven. Dit is een experiment waarvan 

later beoordeeld wordt of het werkt. 

 

Windschermen: wachten tot september 2019, dan worden er 2 

stuks beschikbaar gesteld door café de Beurs uit Horst. Deze 

komen aan beide zijden van het clubgebouw te staan en zijn 

demontabel. 

 

Indoorvlieg seizoen is voorbij, de opkomst was gemiddeld 

genomen prima, maar mag altijd hoger. Luuk Zegers wordt 

bedankt voor de organisatie. 

 

Herberg Papilio (Gezinnen die een kind aan kanker hebben 

verloren, op bezoek wo 7 mei. Een geslaagd event met: 

Kennismaking met Apollo, Bouw en techniek, Flightsimulator, 

Demovluchten, onder begeleiding vliegen en virtueel met de 

piloot meevliegen. Hier is door de gasten zeer enthousiast op 

gereageerd en is voor herhaling vatbaar. 

 

Fietspaaltje verplaatsen na de zoveelste botsing met een 

toestel. Contact zoeken voor een formeel aanvraag om deze 50 

meter te verplaatsen uit het maaiveld. Joan vraagt of er geen 

bordje aan het hekwerk geplaatst worden. 

 

Update: Demonstratie van de functionaliteit m.b.t. de leden 

administratie database: 

• Voor de secretaris (het bestuur) is deze inmiddels live. 

• De commissies zullen de data check en functionaliteit check 

doen om vervolgens ook stapsgewijs live te gaan. 

• Er wordt vol lof op gereageerd 

 

Open dag: We wilden het klein opzetten, maar het zal op grote 

schaal worden uitgevoerd. Er volgt een toelichting aan de hand 

van het actiepuntendocument. 

• Rondvraag namens de commissie: 

- Frietpannen (3) zonder vet   Theo, Gino, Twan 

en Jan Hermans 

-   Grillmeister (1) voor hamburgers Theo 

-   Diepvrieskist (1)    Theo 
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5. COMMISSIES: 

Geluid: Leo Hekkenberg: Niet aanwezig, geen nieuws. 

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

Emiel Sijbers: Het is rustig. 

 

Terrein: Ap Rademakers: 

• Slangen vervangen grasmachine Ap => Bram reparatie 

• De maaier doet het weer. 

 

Website: Emiel Sijbers: Niet aanwezig. 

 

Bar:  Yvonne Cox: Het poetsen is op dezelfde dag geweest als 

het veld onderhoudsdag. 

 

Feestcommissie: Jan Hermans – Harold van den Ham – Twan 

Cox: Geen bijzonderheden. 

 

TD: Theo Althuizen: Er zijn nog kleine dingen die gedaan 

moeten worden, deze worden te zijner tijd opgelost. 

 

6. RONDVRAAG: 

 De acculader en de accu's zijn weer bij de eigenaar terug.  

Jens Sijbers 

 Jan van Osch Hoe is het met de status van de 

milieuvergunning? De voorzitter Geluid is niet aanwezig om 

antwoord te geven 

 Gino vraagt Enrico voor een demo presentatie over zelfbouw 

vliegtuigen van Depron? Enrico gaat hierover nadenken na de 

vergadering. 

 

7. SLUITING: 

Gino sluit de vergadering om 21.40 uur.  
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Agenda vergadering juni 

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Toelichting Open dag 23 juni (taakverdeling) 

6. Commissies  

7. Rondvraag 

8. Sluiting 
 

 

Apollo feliciteert: 

 8 juni Albert Willemse 

 18 juni Koen Geurts 

 20 juni Jens Sijbers 

 21 juni Johan Lemmen 

 25 juni Joan Marsman 

 28 juni Matthijs Knipenbergh 

 

 

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 

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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