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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, 
 
De december maand, de maand die de winter in zal luiden met koude 
dagen, vorst en sneeuw. Meestal een gure maand maar wel met de 

nodige gezelligheid zoals de goede Sint waar we met z’n allen nog 
steeds in geloven tot de cadeautjes zijn uitgepakt. Een mooie 
gelegenheid om onze vliegtuigspullen weer aardig aan te vullen en op 
dit gebied alle wensen in vervulling laten gaan. En voor degenen die de 
surprises tijdens de kerst ontvangen; dan kan je de sint doorstrepen en 
vervangen door de kerstman. Als het maar wat oplevert, en daar zijn 

we wel van overtuigd. Iedereen viert het op zijn eigen manier en als je 
dan toch een discussie wilt over zwarte Piet dan laten we even het 
verschil zien tussen de zwarte Piet in Nederland en de “zwarte Piet uit 
Zwitserland. Je zou ze maar in huis hebben. Discussie gesloten! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De komende maand ook weer de nodige gezelligheid met voor ons weer 
een de traditionele 3e kerstdag. Even terugkijken met foto’s en film van 

het afgelopen jaar en de jaren daarvoor. Even samenzijn en onder het 
genot van een wijntje of biertje maken we een mooie afsluiting van het 
jaar 2019 en kijken we alweer vooruit naar wat er in 2020 allemaal 
gebeuren gaat. 
 
De Redactie 

 
 
Wist U: dat er weer aardig wat leden waren op de onderhoudsdag? 
Wist U: dat we de meeste puntjes hebben afgewerkt? 
Wist U: dat de gele verf de overhand heeft in het bouwlokaal? 
Wist U: dat de thermoskan nog steeds is gesignaleerd? 

Wist U: dat we daar niet meer aan ruiken? 
Wist U: dat Jan Hermans van VW naar BMW is gegaan 
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Vergadering 14-11-2019 

 

1. Opening vergadering om 20:04 uur door Gino 

Aanwezig: 27 leden 

Afmeldingen:  Herman Mijling, Piet Veekens, Pascal Driessen 

 

Punten ter aanvulling van de agenda: 

-  

Punten voor de rondvraag: 

• Hans Litjens 

• Peter Hanssen 

• Luuk Zegers 

 

2. Notulen vorige vergadering 

 

Ap Rademakers: bij het contacten met Renewi letten op looptijd van het huidig 

contract. 

 

3. Binnengekomen stukken 

• Afmelding: John van Soest onderhoudsdag, Johan Lemmen 

• Enquête Renewi m.b.t. kwaliteit 

• Enquête Horst aan de Maas m.b.t. veiligheid en overlast 

• Antagonist m.b.t. gezondheid website 

• TACU Modelbouw: winterbeurs Utrecht op 16 november 

• Federatie uitnodiging 4de kwartaal overleg 

• Vraag IGG Sleeptreffen 

• Vraag Yuri van den Hooren voor kampeermogelijkheden 

• Vraag KNVvL NK Heli-kampioenschapswedstrijd 

• Offerte Hay Kleuskens, poetshulp 

 

4. Mededelingen van het bestuur 

• Ledenbestand: 77 Leden, waarvan 4 aspiranten 

• De volgende aspirant-leden worden voorgedragen en akkoord 

bevonden voor lidmaatschap: Marcel v. Hees, Theo Simons, Pascal 

Driessen, Ton Driessen 

• Rabo Clubsupport € 139,21 binnen gehaald 

• Wisselpotje van € 20 

• Herinnering: er wordt geen eigen drank meegenomen en genuttigd op het 

terras of kantine of vliegveld. 
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• Enrico Meijer zit momenteel aan de bestuurstafel om mogelijk in de toekomst 

mogelijk toe te treden. Daarnaast is er nog 1 vacature voor een bestuursfunctie. 

 

• Huishoudelijk Reglement aanpassingen. De voorzitter laat kort zien wat de 

concept-wijzigingen zijn in dit document. Het concept wordt nogmaals 

rondgestuurd en in de jaarvergadering ter stemming ingebracht. 

 

• IGG-Sleeptreffen 3 mei, leden akkoord? Ledenvergadering gaat akkoord. 

• Yuri van den Hooren: verzoek voor kamperen 16 mei tot en met 24 mei, 

ongeveer 8 man met caravan willen komen en nog eens 4 met tent. Leden 

akkoord? Ledenvergadering gaat niet akkoord met dit verzoek. Voorzitter zal 

Yuri hiervan op de hoogte stellen. 

 

• Verzoek Helikopter NK wedstrijd 2020 datums 28-6 en 5-7-2020 (Bennie 

Oldenzaal voorzitter KNVvL). Ledenvergadering gaat akkoord met de toezegging 

voor één van beide data. 

• EK RC Parachutespringen 2023: kick-off overleg 10 november. Voorzitter geeft 

een korte toelichten wat de bedoeling is. 

 

Opmerking Leo Hekkenberg: 2023 is ook lustrumjaar. Hierin wordt meestal 

vliegshow in Pinksterweekend georganiseerd. 

• Twan, Jac, Luuk, Joan, Chrétien: kick-off overleg “pilotenopleiding”. Chrétien 

geeft een korte toelichting. 

 

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

er mogelijkheden zijn. Er is contact met Renewi geweest en hieruit is gebleken 

dat de vereniging eerst moet inventariseren welke andere vorm aan 

afvalscheiding wenselijk is, waarna een gerichte offerte opgevraagd kan 

worden. 

• De vraag van Ilja Veekens is of het mogelijk is om indoorkampioenschap te 

organiseren? Evt. op laatste indoordag. Ilja wordt gevraagd of hij zelf ideeën 

heeft hieromtrent. 

 

• Waarschuwing William van Leendert (kippenstallen): Quote: ”De vliegtuigen van 

nu gaan zo ver, dan graag tussen Martens en mij vliegen i.v.m. de lange 

afstanden. En onrust in de stallen te vermijden.” Voorzitter uit zijn zorgen over 

deze opmerkingen. Er moet beter gelet worden op het vlieggebied. 

 

• Piet Veekens is momenteel ernstig ziek. Bestuur zorgt voor een kaartje. 
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• Schoonmaken van sanitair. Offerte is opgevraagd bij Hay Kleuskens 

Schoonmaakbedrijf. Er zijn 3 opties opgevraagd: 

• toiletten en douche: € 40,65 (excl. BTW) per schoonmaakbeurt 

• kantine: € 48,75 (excl. BTW) per schoonmaakbeurt 

• ramen wassen (binnen en buiten): € 79,60 (excl. BTW) per 

schoonmaakbeurt. 

Bestuur zal de alternatieven afwegen en met voorstellen komen. 

 

Pauze 

 

5. commissies 

 

Gepo: Theo Althuizen, Leo Hekkenberg 

Actiepunt: Link toevoegen aan de GePo: https://www.claudias-kleine-

fliegerseite.de/Veranstaltungs-Termine 

 

Geluid: Leo Hekkenberg:    

 

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

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

Verhagen 

 

Terrein: Ap Rademakers 

• Onderhoud bos is begonnen en grotendeels opgeruimd 

• Actiepunt: Bosaanplant jarenplan 

 

Website: Emiel Sijbers  

 

Kantinebeheer: Twan Cox, Jan Hermans, Dré van der Sterren. 

 

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.  

• Onderhoudsdag de meeste punten zijn doorlopen 

• Update glasvezel aanleg: mogelijk medio april 

• Verstopping gehad op de drukriolering. Mocht er weer iets zijn, dan svp niet 

door blijven trekken, aangezien dit wateroverlast veroorzaakt. 

https://www.claudias-kleine-fliegerseite.de/Veranstaltungs-Termine
https://www.claudias-kleine-fliegerseite.de/Veranstaltungs-Termine
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• Actiepunt: Clubgebouw opnieuw laten taxeren door verzekeraar 

• Actiepunt: Windschermen verplaatsen en aanleggen clubgebouw 

• Actiepunt: Inplannen schilderen kozijnen ± 6 man: datum plannen 

 

6. Rondvraag 

Hans Litjens: vindt jammer dat er geen vliegshow wordt gehouden en heeft het 

gevoel dat het thema ‘vliegshow’ niet meer opgepakt zal worden. Voorzitter 

verduidelijkt dat dit niet de intentie is. Indien er andere leden de organisatie op 

zich wil nemen, dan is dit zeer zeker bespreekbaar. 

Actiepunt: bestuur gaat uitnodiging voor donderdag 28 november sturen om te 

kijken of er animo is om deze kar te trekken. 

 

Luuk Zegers: op de evenementen zijn er een 5-tal data als concept opgegeven, 

waarbij hij niet aanwezig kan zijn. Is het mogelijk om alternatieve data te 

bespreken? Voorzitter geeft aan of dit mogelijk is. 

 

Peter Hanssen: wat is crashen? Antwoord: een ongecontroleerde landing. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:38 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 

 

Actiepunten Bestuur 

1. Jeugdopleiding en ledenbinding (samenwerking Dendron College) 

2. Afronden brevet aanvraag voor P. Timmermans en J. Verhagen 

3. Uitwerken alternatieven om poetsen lokaal te regelen. 
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UIT DE OUDE DOOS: 

Er zijn nog een groot aantal foto’s die het jubileumboek niet 

gehaald hebben. Om jullie toch van deze momenten te laten 

genieten hierbij een paar plaatjes. 

 

 

 

Voor zijn carrière bij de 

Heideroosjes had Frank 

Kleuskens duidelijk 

belangstelling voor 

modellen 

 

 

 

 

 

 

Ook in de begin jaren 

werd er al gefeest en 

worst gegeten 

 

 

 

 

De snorren in de  

“Mekker Ecke” in Heimbach  
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EVENEMENTENKALENDER APOLLO 2019/2020 
 

DAG MAAND EVENEMENT VERENIGING/ 

PLAATS 

27  December 3e Kerstdag Apollo 

12 December Ledenvergadering Apollo 

    

    

voor meer evenementen zie Schwalmtal kalender 
 

https://www.claudias-kleine-fliegerseite.de/Veranstaltungs-Termine 

 

Indoorvliegen 2019/2020: 
Dinsdag  3 december 2019 
Dinsdag  7 januari 2020 
Dinsdag  3 maart 2020 
Dinsdag  7 april 2020 
 
 
 
EVENEMENTENKALENDER FEDERATIE 2019/2020 

 

 
 
  

https://www.claudias-kleine-fliegerseite.de/Veranstaltungs-Termine
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Apollo feliciteert: 

 
11 december Hugo Nabben 

15 december Kees Geurts 

16 december Eric Kuipers 
20 december Marcel van Hees 
22 december Jan van Osch 
24 december Crétien Sijbers 
30 december Wido Bierman 

31 december Geert Willemse 

1 januari Jan Hermans 
 
 

 
 

 
 
Namens alle Apollo-leden alsnog/alvast  

    een fijne verjaardag toegewenst!! 

  
 

 

Op Bezoek bij Piet: 

 
Een aantal leden is al bij Piet op bezoek geweest, Piet is 

blij met het bezoek van Apollo.  

Graag even contact met Ilja als je bij Piet langs wil gaan. 
 

Piet namens de Apollo van hare beterschap!! 
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Impressie van de stronkenverwijdering 

 

 

 

            Eerste verkennende poging 

 

 

 

 

 

 

 

Ap probeert het ook 

 

 

 

 

 

        Goed overleg is belangrijk 

 

 

 

 

 

 

Bijna klaar!!!!  
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