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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 : secretaris@mvc-apollo68.nl 

Voorzitter : Gino Duarte 077-4654227 

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, 
 
 
Voor jullie ligt de Gepo van November 2019. 

Langzaam loop t het jaar weer ten einde en de wintertijd is weer 
ingegaan. Een mooie activiteit in deze tijd van het jaar is weer door 
Luuk opgestart. De Mèrthal is weer gereserveerd en er kan weer 
regelmatig indoor gevolgen worden. Voor de datums zie pagina 11 van 
dit onvolprezen blad. 
De eerste vliegavond is reeds geweest en deze was redelijk bezocht. 

Diversen experimenten zijn weer met en zonder succes getest. 
Bij deze een oproep aan de leden om ’s avonds van de bank te komen 
en om, al dan niet met een vliegtuig naar de Mèrthal te komen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De Redactie 
 

 
Wist U: dat er opeens een oranje draadje uit de grond kwam? 
Wist U: dat de glasvezelaansluiting nu binnen handbereik is? 
Wist U: dat er na het zieke bomen rooien, nu ook de stronken weg zijn? 
Wist U: dat er een lid met zijn eigen thermoskan koffie gesignaleerd is? 
Wist U: dat we daar eens een keer aan moesten ruiken? 

Wist U: dat de redactie altijd bereid is leuke ingezonden wist U’s te 
plaatsen 
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Vergadering 10-10-2019 

 

1. Opening vergadering om 20:05 uur door Gino 

Afmeldingen: Dré van der Sterren, Hans Volleberg, Theo Simons, Jack Eijkens, Pascal 

Driessen, Petra Giessen, Henk Litjens 

Aanwezig: in ieder geval Leo Hekkenberg. 

 

Punten ter aanvulling van de agenda: 

• Geen Gepo rondgestuurd. Gepo-team heeft vergeten deze te sturen. 

 

Punten voor de rondvraag: 

• Herman Mijling: 

o FMT 10 

o Wisselpotje 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Aanwezigen: Leo Hekkenberg stond er niet op. 

 

3. Binnengekomen stukken 

• diverse updates Schwalmtahlerliste (activiteitenkalender) 

• FMT 10 

 

4. Mededelingen van het bestuur 

• Koffie tijdens de ledenvergadering is niet gratis, zie het als een investering in de 

vereniging. Ook bestuursleden of commissieleden of vrijwilligers investeren in de 

vereniging. Mocht compensatie nodig zijn dan is dat bespreekbaar. 

• Op of aanmerkingen t.o.v. de brief van Geert Willemse. 

• Het bestuur vindt deze actie jammer en kiest in deze situatie voor 

transparantie. Hopende hiermee Geert tegemoet te zijn gekomen. 

Er volgt een discussie over de totstandkoming van de besluiten die in 

de afgelopen zomerperiode zijn genomen. Waarbij ook verschillende 

schoonheidsfouten zijn gemaakt die te betreuren zijn.  

• Hans treedt om privé redenen af als secretaris en bestuurslid. Daardoor staan er 

nu 2 bestuursposten beschikbaar waarvan 1 functie als secretaris. Het verzoek aan 

de leden om te verwegen het bestuur te versterken. Proefdraaien met de 

bestuursvergadering kan. Met akkoord van de leden zal tijdens de jaarvergadering 

officieel worden geïnstalleerd. 

• Dankwoord voor: 

o Hans Litjens, 9 jaar in het bestuur waarvan 5 jaar secretaris. 

o Geert Willemse, in het afgelopen jaar voor zijn input m.b.t. diverse bestuurlijke 

aspecten.  
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• Ledenbestand: 77 Leden waarvan 4 aspiranten. Tijdens de ledenvergadering 

van november zal er gestemd worden over het eventuele toetreden van de 

aspirant-leden. 

• Update /Evaluatie: Vrienden treffen (27-28-29 september) 

o Evaluatie gehad met het team op 3 oktober met de volgende punten die 

besproken zijn: 

o De weergoden speelden niet mee om er een mooi vliegweekend van te maken. 

Van de 2 geluidsontheffing dagen is er maar 1 gebruikt. 

o De gemaakte kantine afspraken zijn binnen de marge opgevolgd. 

o Kleine verbeterpunt is dat tijdens evenementdagen de barklep omlaag komt en 

alleen de toegewezen kantinebeheerders zich hierachter bevinden. 

o Neem de vrijheid om inrichting van de kantine aan te passen, door bijvoorbeeld 

gebruik van hangtafels. 

o Als gastheer/-vrouw faciliteer je de gasten, goodwill kweken mag, echter erop 

wijzen dat de sluitingstijd is overschreden hoort erbij. 

o Het houden van een “Happy hour” is als compensatie bij het slechte weer 

prima. Denk erover na of de volgende keer echt nodig is. 

o Indien vliegen gedurende de dag niet mogelijk is, is het hebben van een 

alternatief programma ook een mogelijkheid om de tijd gezellig door te 

brengen. 

o Het alcoholvrij blijven als gastheer tot sluitingstijd is niet reëel/praktisch. Het 

voorstel is dat altijd iemand verantwoordelijk moet zijn en capabel is netjes de 

kantine te sluiten. Voor iedere avond kan dat natuurlijk iemand anders zijn. 

Hiermee wordt het bestuur tegemoetgekomen dat handhaving plaats vindt. 

o Het muziek niet meer faciliteren vanuit de keuken maar helemaal recht van de 

bar bij de beschikbare aansluitpunten. 

• Nu helderheid is verkregen hoe we in praktijk verder te gaan met de kantine, is 

hiermee de eindstatus van de barcommissie definitief opgeheven. Namens de 

vereniging danken we de barleden voor hun inzet gedurende de afgelopen jaren 

en mede ook Yvonne Cox als barcommissie voorzitter voor het coördineren en 

plannen hiervan. Yvonne (via Twan) wordt een kleine attentie overhandigd. 

• Aanpassingen HH reglement bespreken, rondsturen en gereedmaken voor 

acceptatie jaarvergadering 2020 m.b.t: 

o Kantinebeheer 

o Frequentiebord 35/40 Mhz. 

• Betaald poetsen versus door de leden (vraag van Ap Rademakers) 

o De focus betreft 3 toiletten en 2 urinoirs (geschat 1-2 uurtje werk, voor om de 

week)  

o Zijn er leden die het toilet willen onderhouden? 

o Zijn er leden in de omgeving van Horst, die een poetshulp kennen die het zou 

willen doen? 

o Het bestuur (Chrétien) checkt wat inzet van een poetsbedrijf kost. 
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o Na de jaarvergadering van 2020 weten we hoeveel geld we daadwerkelijk 

beschikbaar hebben, eerst wil het bestuur de boekhouding aanscherpen m.b.t 

de reserveringen alvorens we de stap gaan nemen voor investeringen of 

verhogen van reguliere. 

• Update: AED- en EHBO-inventarisatie 

o Welke leden willen zich opgeven voor een reanimatiecursus (max. 6 

aanmeldingen): 

o Roy Versleijen 

o Rene Janssen 

o  

o Verder zal onderzocht worden welke AED het best geschikt is voor Apollo. 

o Na de jaarvergadering van 2020 weten we hoeveel geld we daadwerkelijk 

beschikbaar hebben, eerst wil het bestuur de boekhouding aanscherpen m.b.t 

de reserveringen alvorens we de stap gaan nemen voor investeringen of 

verhogen van reguliere. 

• Zaterdag 9 mei kennismaking dag met de groep Kern (middenstand Horst) met ± 

40 man 

o Vanaf ? uur tot ? uur 

o Invulling => historie Apollo, Bouwlokaal, flightsimulator, demo’s, zelf vliegen. 

Dit programma wordt verder uitgewerkt inclusief een hapje en een drankje. 

o Voor dit evenement zullen we leden vragen om de kantine diensten te 

faciliteren. 

o Vanuit de vergadering zijn er geen bezwaren om deze dag te organiseren. 

• Federatie 

o Mededeling van Apollo aan mede-modelverenigingen dat het alcoholbeleid is 

aangepast. Mochten leden zich melden voor een lidmaatschap, dan is het aan 

deze verenigingen voor achtergrond navraag bij Apollo. 

o Er worden stappen ondernomen om elk modelvliegveld te registreren met een 

eigen CTR-gebied (Control Region). Dit houdt in dat piloten van de vereniging 

dit gebied mogen vliegen en dat anderen hieruit moeten blijven. Wat 

onderzocht moet worden, is op het moment dat de CTR een feit is blijft alles 

hetzelfde of zijn nieuwe mogelijkheden? 

o Of de CTR-registratie geld gaat kosten is nog onbekend. 

• De laatste mogelijkheid voor gebruik van de geluidsontheffing dag is 13 oktober. 

Helaas houden we door het slecht vliegweer 1 ongebruikte ontheffing dag over. 

Opmerking Jan van Osch: de reserve ontheffing dagen zijn te spaarzaam ingepland. 

Bestuur gaat kijken wat er in de toekomst mogelijk is bij het aanvragen van de 

vergunning. 

• Verzoek om een camera op het terras te richten en dit op de website weer te 

geven. Indien er niet gevlogen wordt, vinden hier de meeste activiteiten plaats bij 

aanwezigheid van leden. 



7 
 

De vergadering heeft de voorkeur om de camera te richten op de auto’s i.p.v. het 

terras. De camerabeelden dienen dan alleen beschikbaar te zijn via het 

afgeschermde ledengedeelte van de website. 

 

5. commissies 

• Geluid: Leo Hekkenberg.    

Toestel van Jack Eijkens en Leo zijn gemeten en vallen beide binnen de normen. 

 

• Brevet: Jan Zegers, Jack Eijkens, Twan Cox, Ap Rademakers, Emiel Sijbers. 

• Actiepunt: Toesturen van examenformulieren voor Peter Timmermans, & Jordi 

Verhagen 

 

• Terrein: Ap Rademakers. 

• Update m.b.t. verwijderen 17 aangetaste sparren. Takken zijn opgeruimd. Voor 

de stronken wordt een afspraak gemaakt. 

• Afmelding onderhoud dag: Hans Volleberg, Theo Simons, Chrétien Sijbers, Jens 

Sijbers, Jan van Osch, Ben Brok, Luuk Zeegers, Rene Janssen, Bram, Hans 

Litjens, Twan Cox, Emiel Sijbers, Herman Mijling, Ilja Veekens, Jan Zeegers 

 

• Website: Emiel Sijbers.  

 

• Kantinebeheer: Twan Cox, Jan Hermans. 

• Dré van der Sterren wordt toegevoegd het team. 

 

• Feestcommissie: Jan Hermans, Harold van de Ham, Twan Cox. 

• Actiepunt: Vastleggen datum feestavond voor 2020. Wordt in overleg met de 

GePo-mannen geregeld 

 

• Technische dienst: Theo Althuizen.  

• Update glasvezel aanleg: mogelijk medio april 

• Onderhoudsdag: 12 oktober winterklaar maken, vanaf 9:00 uur 

• Actiepunt: Clubgebouw opnieuw laten taxeren door verzekeraar 

• Actiepunt: Windschermen verplaatsen en aanleggen clubgebouw 

 

6. Rondvraag 

• Herman Mijling: 

o FMT augustus is niet meer aanwezig. Hans Litjens heeft adreswijziging 

doorgegeven. In de toekomst wordt deze hopelijk bij het verenigingslokaal 

aangeleverd. 

o Wisselpotje wordt binnenkort gefaciliteerd. 

o Afvalscheiding (m.n. plastic) is mogelijk gewenst. We gaan kijken bij Renewi of 

er mogelijkheden zijn. 
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o 27 december is 3e Kerstdag: zijn er mensen die multimedia (foto’s, filmpjes) 

willen delen voor deze dag? 

• Frits Brugmans: 

Frequentie van ledenvergaderingen: ledenvergadering november gaat gewoon 

door. 

• Joan Marsman: 

Is het mogelijk om de geluidsinstallatie te verplaatsen van keuken naar kantine? 

• Peter Hanssen: 

GePo wordt niet nagestuurd. Leden die een hard copy willen hebben, dan worden 

deze in het lokaal beschikbaar gesteld. 

• Jan van Osch: 

FMT wordt mogelijk niet afgeleverd aan het clubhuis i.v.m. de afstand tot de 

openbare weg. 

• Luuk Zeegers: 

Indoorvliegen begint 22 oktober. 

• Ilja Veekens: 

Is een indoorkampioenschap een mogelijkheid? Evt. op laatste indoordag. 

 

7. Sluiting 

• Gino sluit de vergadering om 21:53 uur 

 

Agenda volgende vergadering 

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Huishoudelijk reglement. 

6. Commissies  

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

9. Presentatie Ap Rademakers: bouw Piper 

 

Actiepunten 

1. Bestuur Jeugdopleiding en ledenbinding 

a. Gino & Chrétien Afspraak met Dendron college: 11 oktober 09:00-10:00 

2. Bestuur  Drone veld en wedstrijden: vraag uitgezet bij KNVvl 

3. Bestuur  Afronden brevet aanvraag voor P.Timmermans en J.Verhagen 

4. Bestuur  Uitzoeken kosten professionele poetshulp 
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RC Modelvliegen 

 

  

Rabo ClubSupport 2019 

Op maandag 21 oktober was de uitreiking van de Rabo Clubsupport in de schouwburg in 

Venray. Tijdens een avondvullend programma werd op ludieke wijze de cheques uitgedeeld 

aan de deelnemende verenigingen. Rabobank Horst-Venray had een bedrag te besteden van 

maar liefst € 155.000. Gezien het aantal uitgebrachte stemmen kwam het erop neer dat elke 

uitgebrachte stem afgerond € 3,76 opleverde. Elke vereniging zou (gelukkig) minimaal € 50 

ontvangen en met deze insteek is een afvaardiging van het bestuur naar Venray afgereisd. 

Tussen optredens van diverse lokale artiesten en bijzondere verhalen van een aantal 

vrijwilligers werd de avond aaneengepraat door de Tilburgse cabaretière Karin Bruers. Met 

uitspraken als ‘op oow knieën bitch’ wist ze de zaal al snel op haar hand te krijgen. 

Maar goed, allemaal leuk en aardig, we kwamen uiteindelijk toch voor die cheque. We zouden 

al blij zijn geweest met € 50, maar de 37 stemmen waren toch goed voor een leuk bedrag van € 

139,21. 

We willen iedereen bedanken voor het stemmen. 
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Bouw van een schaalmodel: Piper Grasshopper L4 

Op de ledenvergadering van november wil ik graag een presentatie geven over de 

bouw van mijn Piper. Ik heb daar ongeveer 5 jaar aan gebouwd en daar valt wel het 

een en ander over te vertellen. 

Ben je geïnteresseerd kom dan op 14 november naar de ledenvergadering. 

Ap Rademakers 
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EVENEMENTENKALENDER 2019 
 

DAG MAAND EVENEMENT VERENIGING/ 
PLAATS 

14 November Ledenvergadering Apollo 

18 November 4e kwartaalvergadering FRLCV FLRCV Roosteren 

27  December 3e Kerstdag Apollo 

12 December Ledenvergadering Apollo 

voor meer evenementen zie Schwalmtal kalender 
 

Indoorvliegen 2019: 
Dinsdag  12 november 2019 
Dinsdag  3 december 2019 
 
indoor vliegen 2020: 
Dinsdag  7 januari 2020 
Dinsdag  3 maart 2020 
Dinsdag  7 april 2020 
 
 
 

 
 
 
Apollo feliciteert: 
 

14 november John van Soest 
15 november Sjoerd Hoogstraten 
1 december Peter Rijnen 
11 december Hugo Nabben  

 
 

 
 
Namens alle Apollo-leden alsnog/alvast  

    een fijne verjaardag toegewenst!! 
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