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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 die is te vinden op http://mvc-apollo68.nl/ 

Als verenigingslid moet je jezelf eerst registreren om toegang te krijgen tot de 

pagina’s die alleen voor leden bestemd zijn. We hopen dat alle clubleden met een 

emailadres 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 : Achter de Smaalbrug 3, 5961 AX 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 : Theo Althuizen mail: theoalthuizen@kpnmail.nl 

 : Leo Hekkenberg mail: leo.hekkenberg@gmail.com 

  

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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Beste Apollo Leden, 
 

Als we zo om ons heen kijken dan zien we op dit moment wat meer 

bouwactiviteiten in ons clublokaal. 
Piet Veekens heeft de Starfighter afgeleverd en is alweer druk bezig 

met zijn Extra 60, een toestel met hele goede vliegeigenschappen, een 

gemoedelijk toestel dus. Bij Piet weet je het maar nooit en hij kan zo 
weer beginnen aan een Hercules want onze seriebouwer Piet heeft er al 

heel wat afgeleverd in elke maatvoering. 
Maar ook het Depron heeft al enige tijd zijn intrede gedaan en vele 

leden zijn hier dan ook regelmatig mee bezig. 

De grote kartrekker is natuurlijk Enrico Meijer die ons behoorlijk heeft 
besmet met het “Depron virus”. Er is zelfs zoveel gebouwd dat het 

Depron niet meer te leveren is. Maar er is nog een kleine voorraad dus 

voorlopig zijn we nog even bezig. Komende vergadering een uitgebreide 
presentatie. 

Een heel ander project gaat naar Marcel. Hij heeft de mallen 

overgenomen van Ger van Gerven en gaat een A10 bouwen en zal 
ongetwijfeld de hulp aanroepen van onze ervaren tempex snijders. 

Allemaal mooie activiteiten in ons bouw en clublokaal zeker nu de herfst 

en wintertijd vraagt om wat meer bouwactiviteiten. 
Naast het vliegen op eigen terrein gaan we ook weer vliegen in de 

Mèrthal met het indoorvliegen. Luuk Zegers geeft hierover wat meer 

info verderop in de Gepo. Bezigheden genoeg dus. En even wat bij 
buurten op de woensdagavond is voor de meesten van ons ook een 

gezellige bezigheid. Er gaan ook wat stemmen op om zo af en toe een 

thema avond te organiseren. Neem nou bijvoorbeeld de bouw van de 
Piper van Ap, of een demo van het 3D printen of het geautomatiseerde 

tempex snijden. Misschien leuk voor de leden onder ons die al heel wat 

ervaring hebben en dat graag willen delen. 
Een goed idee menen wij, laat het maar even weten dan is er altijd iets 

te organiseren. Zo houden niet alleen onszelf maar ook de vereniging 

levendig. 
 

De Redactie 
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Notulen vergadering 12-09-2019 

 

1. Opening vergadering om 20:10 uur door Gino 

Afmeldingen: Hans Litjens, Jan van Osch en Eric Kuipers 

Aanwezigen: Theo Althuizen, Wido Biermans, Ben Brok, Twan Cox, Yvonne Cox, Pascal 

Driessen, Ton Driessen, Gino Duarte, Sjaak Eijkens, Peter Hanssen, Marcel van Hees, Jan 

Kuipers, Joan Marsman, Enrico Meijer, Ap Rademakers, Chrétien Sijbers, Emiel Sijbers, 

Theo Simons, Dré v.d. Sterren, Theo Teuwsen, Peter Timmermans, Ilja Veekens, Piet 

Veekens, Roy Versleijen, Geert Willemse, Jan Zegers, Luuk Zegers 

 

Punten ter aanvulling van de agenda: 

Punten voor de rondvraag: Ton Driessen 

 

2. Notulen Juni en Juli vergadering 

 

3. Binnengekomen stukken 

• diverse updates Schwalmtahlliste 

• FMT 5  

• Mail Ap Rademakers: Aandacht voor extra bos onderhoud 

• Brief AVG verenigingen (Abonnement van 60 euro /jaar), afwegen of het nodig is of dat 

we het al juist op de rit hebben.  

 

4. Mededelingen van het bestuur 

• Ledenbestand: 77 Leden waarvan  4 aspirantenleden 

4 aspirant leden introduceren zich zelf: 

▪ Marcel van Hees marcel.v.hees@gmail.com 

▪ Ton Driessen  ahbrdriessen1961@gmail.com 

▪ Pascal Driessen pascaldriessen1991@gmail.com 

▪ Theo Simons  theoenanssimons@gmail.com 

• Deze leden hebben een introductie gehad m.b.t. tot reilen en zeilen bij Apollo 

• Update/status: Beleid en handhaving drank gebruik. 

• Het beleid blijft dat er geen alcohol wordt verkocht op reguliere vliegdagen. 

Dit op basis van de overmatige positieve signalen en veranderingen binnen de 

vereniging. Negatieve aspecten/consequenties zijn er natuurlijk ook, echter 

dat is als onvoldoende ervaren om het beleid te doen wijzigen. 

• Quote van de notulen van de extra Juli vergadering: 

▪ Er wordt tijdens de reguliere vliegdagen op het Apollo terrein geen drank 
en/of fris genuttigd dat van huis of van de winkel wordt meegenomen. 

▪ Sancties: Indien voor de eerste geconstateerd wordt dat men het 
alcoholbeleid ondermijnt, volgt een schorsing van 3 maanden. Bij de 
volgende herhaling wordt het lidmaatschap afgenomen. Indien men elkaar 
de hand boven het hoofd houdt, wordt ook gezien als ondermijning van 
het alcoholbeleid. 

• Er wordt wel alcohol verkocht tijdens speciale dagen, events. Denk aan 

kampeer weekenden, clubkampioenschappen, turbine treffen, vliegshows, 

feestavonden, derde kerstdag, etc. A.d.h.v. de specifieke activiteit zal van te 
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voren enkele zaken bepaald moeten worden. Zoals start en eind tijd m.b.t 

schenken van alcohol en door wie. Hiervoor zal op 19 september a.s. een extra 

bijeenkomst worden gehouden. De uitnodiging hiervoor volgt per e-mail. 

▪ De barcommissie is in de oude hoedanigheid opgeheven omdat er niet 

voldoende barleden overbleven om de barschema te vullen. Vandaar dus 

ook dat de automaten er nu staan. De taak omschrijving /invulling van de 

barcommissie is gewijzigd vandaar dat het netjes is om het takenpakket 

helder te krijgen alvorens er automatisch vanuit gaan dat je bar lid blijft. 

• Er wordt een aparte overleg ingepland voor iedereen die interesse 

heeft om op welk manier dan ook hierin bij te dragen. Punten om 

over na te denken en te weten m.b.t. de invulling: 

o De insteek van deze rol zou kunnen zijn dat men meer de 

functie vervuld gastheer/-vrouw dan enkel en alleen barlid. 

o Het bestuur blijft bij het standpunt dat je volgens de wet 

niet mag drinken als je in functie bent.  

o Waar ook over nagedacht kan worden is hoe gaan we met 

de keuken om in de nieuwe situatie?  

o Ondersteuning van de automaten m.b.t. bevoorrading en 

onderhoud. 

• De koffie- en frisautomaten, ze staan er en zijn operationeel. Met als dank 

voor de realisatie Theo Althuizen, Peter Timmermans, Twan Cox, Jan Hermans, 

Jack Eijkens, Emiel Sijbers, Ruben Wijnhoven en Chrétien Sijbers,  ……. (Excuses 

voor diegenen dat we vergeten zijn) 

▪ M.b.t. de koffieautomaat (600 euro), is er een koffie keuzemiddag voor 

leden geweest om te proeven en een keuze gemaakt welke koffie ze er 

graag in willen hebben. De gemaakte koffiekeuze staat ter beschikking en 

wordt in goede mate afgenomen. Even zo ook de andere keuze opties. 

▪ De variëteit van de frisautomaat (1500 euro) wordt steeds uitgebreider en 

is bijna compleet. Ook hier is de gebruik name van deze automaat positief 

ontvangen. 

▪ De inrichting en aanschaf heeft wat kosten met zich meegebracht, dit is 

vanuit de kas betaald. De afschrijving van de automaten geschiedt over 5 

jaren en hiervoor wordt geld gereserveerd. 

▪ Er is een initiële team die deze automaten bevoorraadt en onderhoudt. 

Afhankelijk van de opgedane ervaringen zal het steeds duidelijker worden 

wat de taken inhouden en hoe groot de belasting is als vrijwilliger. 

▪ Theo Althuizen geeft aan dat de koffie-automaat nog kan worden 

bijgesteld. Indien dit gewenst is, dient dat met hem afgestemd te worden. 

▪ Tijdens vergaderingen zal de koffie gewoon € 0,50 blijven kosten. Het 

bedrag wordt zo laag geacht, dat dit niet als belemmering wordt gezien. 

Tijdens de 2-jaarlijkse onderhoudsdagen zal hier anders mee omgegaan 

worden. 

 

• Afscheid Ben Alaerds. We mogen als verenging trots zijn met de hoge betrokkenheid dat 

we hebben getoond aan de familie van Ben. Ook met dank aan Bram voor de laatste ode 
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aan Ben. Dat is zeer goed aangekomen.  Het is goed te zien dat Renske graag bij Apollo 

komt en goed door de leden opgevangen wordt. 

 

• Update m.b.t. gezondheid Johan Lemmen. We hopen hem weer snel op de club te zien. 

 

• GePo: Jacqueline is met een eet bon namens Apollo bedankt voor haar inzet van de 

afgelopen 10 jaar. Inmiddels hebben Theo Althuizen en Leo Hekkenberg de GePo taken 

overgenomen, als dank voor het geruisloze overdracht en realisatie van de afgelopen 

GePo versie. 

Ton Driessen merkt op dat de aspirant-leden nog geen digitale versie van de GePo 

hebben ontvangen. Emiel Sijbers geeft aan dat deze ook via de website te bekijken is (de 

digitale versie is feitelijk niet meer dan een link naar de website). 

 

• Evaluatie clubkampioenschappen 

• Onderzoeken hoe we verzekerd kampioenschappen kunnen organiseren, aan 

welke maatregelen zou Apollo moeten voldoen. Dit wordt een vraag aan de 

Federatie omdat het schijnt dat de KNVVL met licenties werkt om wedstijden 

mogelijk te maken. 

• Helivliegen (maatregelen veiligheid te verhogen) 

▪ Jury  op veilige afstand 

▪ Andere type opdrachten voor de piloten 

• Het clubkampioenschap is ondanks de weerinvloeden voortreffelijk verlopen. 

Voldoende deelnemers en toeschouwers (mag altijd nog meer zijn). En zeer 

sensationeel met zeer goede en verrassende winnaars met name in de heli en 

elektrovliegen. 

• Peter Timmermans krijgt alsnog de juiste medaille uitgereikt via Theo 

Althuizen. Peter ontvangt hier nogmaals applaus voor. 

• Ton Driessen vraagt zich af waarom tijdens de kampioenschappen onderscheid 

wordt gemaakt tussen brandstof- en electro-vliegtuigen. Leo Hekkenberg legt 

uit dat dit een jury-besluit is. 

 

• Rabo ClubSupport 

• Extra aandacht voor alle leden binnen de gemeente Horst aan de Maas die een 

Rabobank rekening hebben, breng je stem uit. 

• En ken je toevallig mensen (familie) in de gemeente Horst aan de Maas met 

rabobank rekening (      ) maak ze attent om op Apollo te stemmen. 

 

• Evaluatie: Opendag 2018 

• Financieel overzicht is positief a 300 euro, ook rekening houdend met 

consumptie dat we hebben weggegeven aan gastpiloten en aan de leden. 

Hierbij is nog niet opgenomen de toegezegde voucher van de gemeente Horst 

aan de Maas (ad € 500). Theo geeft aan om zijn contactpersoon hier nogmaals 

op te wijzen. 

 

• Prijsverhoging huidig internetabonnement  25,00 => 27,50 
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• Vriendentreffen, eind september: Toelichting van Joan (bij  afwezigheid van Bram K) wat 

de opzet is en wat we mogen verwachten. Het wordt een treffen van vrienden waarbij 

zonder programma gevlogen kan worden. 

Opmerking vanuit het bestuur is dat de barbezetting nog geregeld dient te worden. Dit zal 

mede aan de orde komen tijdens het overleg van 19 september a.s. 

• Vlieggebied wordt met name door Turbinetoestellen geschonden graag meer aandacht 

om dit te voorkomen. Deze toestellen zijn de blikvangers voor de buurt en worden 

makkelijk herkend door de combinatie van grote, snelheid en geluid. Ons bestaansrecht is 

afhankelijk de acceptatie van de buurt dit mag niet in het geding komen. 

Er wordt geopperd om te kijken naar een eventuele maximum snelheid. De opmerking 

wordt ter kennisneming aangenomen. 

• Toelichting m.b.t. verzoek aan Apollo om voor de Europees kampioenschap RC 

paraspringen 2023 z’n locatie ter beschikking te stellen. Het bestuur gaat een afspraak 

maken om helderheid te krijgen m.b.t. de randvoorwaarden en condities alvorens een 

definitief akkoord te geven. 

• Indoorvliegen Merthal: Verzoek aan Luuk om de agenda voor te bereiden voor de 

komende periode. Hij gaat e.e.a. regelen in overleg met Theo Althuizen. 

• Onderhoudsdag 12 Oktober, jullie zullen hierover verder geïnformeerd worden. 

 

Pauze 

5. commissies 

Geluid: Leo Hekkenberg:    

 

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

Er zijn 2 nieuwe brevethouders in de vereniging bijgekomen, t.w. Peter Timmermans en Jordi 

Verhagen. Beide piloten worden door de aanwezigen andermaal gefeliciteerd. 

 

Terrein:  Ap Rademakers 

• Kevers veroorzaken dode dennenbomen, deze opruimen en jonge bomen verplaatsen 

Kosten moet worden geschat op:  

Huur machine           151,25 

Brandstof 2x 5liter Aspen             40,00  

Slijtage beitels incl. BTW                      53,00 

                                                                     € 244,25 

 Voor kettingzaagbrandstof kosten €   20,00 Totaal geschat         €  264,25 

 

2 dagen inplannen => 1 voor opruimen van bomen en 1 voor stronken weg te frezen en 

gatendicht gooien. 

Akkoord voor financiële besteding van: De vergadering gaat akkoord met het opgestelde 

budget en verzoekt Ap de werkzaamheden in te plannen. 

Website: Emiel Sijbers 

Het ledenbestand dient nog aangevuld te worden. 

 

Bar: (Takenpakket en invulling wordt herzien a.d.h.v. een ingeplande vergadering op 19 

September) 
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Feestcommissie: Jan Hermans – Harold van de Ham – Twan Cox 

Vanuit de nieuwe redactie van de GePo wordt geopperd om het 40-jarig bestaan van de 

GePo extra aandacht te schenken. Er wordt voorgesteld ter gelegenheid daarvan een feest te 

organiseren. Dit krijgt bijval van de vergadering.  

 

Technische dienst: Theo Althuizen.  

12 oktober is de onderhoudsdag.  

 

6. Rondvraag 

Ap Rademakers 

In de vorige vergadering is verzocht om aan het schoonhouden van het sanitair aandacht te 

schenken. Door alle lopende zaken binnen de vereniging is hier echter geen tijd voor gevonden. 

Er wordt gekeken of het rendabel is om een vaste (betaalde) kracht periodiek het sanitair te 

laten poetsen. 

 
Ton Driessen 

Worden de FMT en de tekeningen bewaard? Deze liggen momenteel opgeslagen in de kast bij 

het materiaalhok. 

 
Geert Willemse 

Geert geeft aan per direct te stoppen met het bestuur. 

 

7. Sluiting 

 

Agenda volgende vergadering 

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Evaluatie Barcommissie 

6. Evaluatie Vrienden treffen 

7. AED & Training 

8. Presentatie bouw Depron toestellen en wat dan? 

9. Commissies  

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Actiepunten 

1. Bestuur: Hans:  Mathijs de sleutel van de bar vervangen door standaard sleutel 
2. TD:  Theo:  Clubgebouw opnieuw laten taxeren door verzekeraar 

3. Bestuur Chretien: Jeugdopleiding en ledenbinding 

 

Gino sluit de vergadering om 22:14 uur 

 
  



9 
 

INDOORVLIEGEN M.V.C. APOLLO 68. 

 

Ook dit jaar gaat het indoorvliegen weer van start. De datums die gepland zijn, zijn als 

volgt: 

 

2019: 

Dinsdag 22 oktober          2019 

Dinsdag 12 november      2019 

Dinsdag 3 december        2019 

 

2020: 

Dinsdag 7 januari             2020 

Dinsdag 3 maart              2020 

Dinsdag 7 april                 2020 

 

Zet deze alvast in je agenda! 

 

Het indoorvliegen start vanaf 19:30 uur in de Merthal in Horst. Iedereen is welkom. Dus 

mocht je geen indoorvliegtuig hebben, kom dan gerust kijken om er met zijn allen een 

leuke en gezellige avond van te maken. 

Voor de vliegers: zorg dat je toestel weer heel is voor binnenkomst, en met volle accu's! 

 

Locatie van de Merthal: 

Gasthuisstraat 30 

5961 GB Horst 

 

Binnenkomst gelieve achterom (bij de parkeerplaats). 

 

Groetjes, 

 

Luuk Zegers  
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EVENEMENTENKALENDER 2019 
 

DAG MAAND EVENEMENT VERENIGING/ 
PLAATS 

12 Oktober Onderhouddag Apollo 

22 Oktober Indoor vliegen Merthal Apollo 

12 November Indoor vliegen Merthal Apollo 

18 November 4e kwartaalvergadering FRLCV FLRCV Roosteren 

3 December Indoor vliegen Merthal Apollo 

27  December 3e Kerstdag Apollo 

    

voor meer evenementen zie Schwalmtal kalender 

 
Apollo feliciteert: 

   

Bram Krugers 8 Oktober 
Ap Rademakers 25 Oktober 
Wesley Tersluysen 26 Oktober 
Mirthe Cox 27 Oktober 
Emiel Sijbers 28 Oktober 

  

 
 

 
Namens alle Apollo-leden alsnog/alvast  

    een fijne verjaardag toegewenst!! 

  
 

 

 

 

 

 
De Rabobank Club Support start weer.  
 
Alle leden in het verzorgingsgebied van Rabobank Maashorst opgelet ! 
Indien u lid bent ontvangt U van de Rabobank een mail met een stemcode. 
Het stemmen is van 27 september tot 11 oktober 2019. Graag stemmen voor MVC 
Apollo “68 Horst. U mag 5 stemmen uitbrengen waarvan 2 op dezelfde vereniging. Als 
een Rabo rekening heeft kunt u kosteloos lid worden van de Rabobank zodat u kunt 
stemmen en Apollo steunen. 
Als u vragen hebt of graag hulp hebt bij het stemmen neem dan contact op met een van 
de bestuursleden. 
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ONDERHOUDSDAG ZATERDAG  12 oktober 2019 

Activiteiten: 

1. Deuren pomphuis smeren en indien mogelijk schilderwerk 
2. Ruimte maken rondom pomphuis en waterput (eventueel maaien) 
3. Sproei-installatie winterklaar maken. Water aflaten, koppelingen van de 3 kleppen losmaken 
4. Sproeiers op het veld indien nodig schoonmaken 
5. Gaten in veld dichten en egaliseren 
6. Slootkanten langs Op de Kamp schoonmaken met bosmaaier 
7. Bomen op de camping en parkeerplaatsen controleren op losse takken en doodhout 
8. Resten van bomenkap opruimen naar houtwal bos 
9. Goten en bladvangers clubgebouw schoonmaken en dak controleren 
10. Afvoerleidingen in sloot en vijvertje controleren en vrijmaken 
11. Schuimstukken in dakrand controleren 
12. Kruipruimte inspecteren en eventueel vervanging balk (houtrot) 
13. Koelkasten en diepvries controleren.  
14. Bar schoonmaken 
15. Luidsprekerkabel doortrekken van kruipruimte onder meterkast naar versterker keuken 
16. Speakers bijplaatsen onder overkapping en aansluiten op versterkers. 
17. Leidingen en douche goed doorspoelen met heet water 
18. Hekwerk controleren en repareren 
19. Voorzieningen camping winterklaar maken en controleren aardlekschakelaars (TC). 
20. Waterleidingen camping doorspoelen 
21. Berging clublokaal opruimen.  
22. Compressor water aflaten en oliepeil controleren 
23. Grasmaaier controleren en indien nodig schoonmaken 
24. Berging grasmaaier schoonmaken en opruimen 
25. Terras schoonmaken 
26. Terrasmeubilair opbergen 
27. Paaltjes terras dieper plaatsen (grondboor) 
28. Tijdklok en regeling koelcel controleren en rubberstrip onderkant deur koelcel aanbrengen 
29. Cv-ruimte opruimen en spullen verwijderen 
30. Controleren cv- ketel en schoonmaken 
31. Regeling cv- installatie controleren 
32. Controleren en repareren noodverlichting, fluorescerende platen plaatsen, noteren in 

logboek 
33. Diverse schilderwerk 
34. Controleren blusmiddelen e.d. en noteren in logboek 

 

We beginnen om 9.00 uur en hopen dat we met z’n allen weer op tijd klaar zullen zijn. 

 

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

Tot zaterdag 12 oktober, 

Terrein en Technische commissie 
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