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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, 
 
Allereerst willen wij van de redactie, iedereen die we nog niet 
persoonlijk hebben gesproken een goed, gezond en vliegrijk 
nieuwjaar te wensen. 
Hier is hij dan de eerste GEPO van 2020, het voor ons clubblad 40 
jubileumjaar. 
Wat staat ons in 2020 allemaal  te wachten?  
Ons bereiken berichten vanuit een commissie die zich gaat 
inzetten om met Pinksteren een vlieg dag te organiseren. Welke 
vorm deze dag krijgt en hoe een en ander er uit gaat zien is nog 
niet bekend maar er wordt gedacht aan een fly-in met een aantal 
gasten. Ongetwijfeld komt het een en ander aan bod op de 
komende vergaderingen. 
De volgende vergadering is natuurlijk onze jaarvergadering. Op 13 
februari zullen de vastgestelde agendapunten zoals de revue weer 
passeren. 
Natuurlijk willen we ook het jubileumjaar van de Gepo niet 
ongemerkt laten passeren. Wij vertrouwen erop dat we in goed 
overleg met de feestcommissie een gelegenheid vinden om dit op 
gepaste wijze te vieren. Ook tijdens de clubwedstrijden die hun 
oorsprong hebben bij de GEPO zal hier de nodige aandacht aan 
besteed worden. 
 
 
 
Wist U: dat de nieuwjaarsreceptie weer goed bezocht was.  
Wist U: dat het gebak weer prima geregeld was. 
Wist U: dat het indoorvliegen van januari is afgelast. 
Wist U: dat we nog 2 avonden in de Mèrthal gepland staan. 
Wist U: dat er plannen zijn om in het bosje weer wat bomen te     
      planten. 
Wist U: dat de commissie deze bomen gaat verwennen met water. 
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Notulen algemene ledenvergadering 12-12-2019 

 

1. Opening vergadering 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

 

Aanwezig: Theo  Althuizen, Wido  Bierman,Frits  Brugmans, Twan  

Cox, Ton  Driessen, Gino  Duarte, Jack  Eijkens, Peter  Hanssen, 

Marcel  Hees van, Leo  Hekkenberg, Bram  Krugers, Eric  Kuipers, 

Jan  Kuipers, Henk  Litjens, Joan  Marsman, Enrico  Meijer, Jan  

Osch v., Ap  Rademakers, Emiel  Sijbers, Chrétien  Sijbers, Dre  

Van der Sterren, Ilja  Veekens, Roy  Versleijen, Ruben  Wijnhoven, 

Luuk  Zegers, 

Jan  Zegers 

 

Afmeldingen: 

Pascal Driessen, Rudi Verhagen, Bert Mulders, Hans Litjens, Peter 

Timmermans, Peter Gommans, Hans Volleberg, Matthijs 

Knippenberg, Theo Simons, Herman Mijling, Piet Veekens, Jan 

Hermans, Jan Timmermans 

 

Punten ter aanvulling van de agenda: 

- 

 

2. Mededelingen uit de vergadering: 

Joan Marsman: Er is recentelijk een publicatie in de staatcourant 

geplaatst: met als uitspraak modelvliegvelden als 

luchthavenbestemming betiteld worden. Wat hier precies de 

consequenties van zijn voor de gemeenten en modelvliegclubs is 

onduidelijk en wordt verder gevolgd door de Federatie en KNVvL. 

 

3. Notulen vorige vergadering  

Geen opmerkingen. 

 

4. Binnengekomen stukken 

- 

 

5. Mededelingen van het bestuur 

• Ledenbestand: 76 Leden, waarvan 0 aspiranten 

• Afmelding: Jan Albers 

• Presentatie bestuur: Hoe met de veranderingen om te gaan? 
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Pauze 

 

Onderstaand is niet behandeld, de actiepunten zijn blijven staan. 

 

6. commissies 

Gepo Theo Althuizen, Leo Hekkenberg 
 

Geluid Leo Hekkenberg 
 

Brevet Jan Zegers, Jack Eijkens, Twan Cox, Ap Rademakers, 
Emiel Sijbers 
Actiepunten: 
Toesturen van examenformulieren voor Peter 
Timmermans en Jordi Verhagen 
 

Terrein Ap Rademakers 
Actiepunten: 
Bosonderhoud jarenplan 
 

Website Emiel Sijbers 

 
Kantine Twan Cox, Jan Hermans, Dré van der Sterren 

 
Feest-com Jan Hermans, Harold van de Ham, Twan Cox 

Actiepunten: 
Vastleggen datum feestavond voor 2020. Wordt in 
overleg met de GePo-mannen geregeld 
 

TD Theo Althuizen 
• Update glasvezel aanleg: mogelijk medio april 

2020 
• Actiepunten 

• Clubgebouw opnieuw laten taxeren door 
verzekeraar 

• Datum inplannen schilderen kozijnen 
clubgebouw aan de voorkant ± 6 man 

• Windschermen verplaatsen en aanleggen 
clubgebouw 
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7. Rondvraag:  

- 

 

8. Sluiting: 

Gino 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 

(Volgende vergadering (januari) is vervallen. Redactie) 

 

Actiepunten Bestuur 

1. Jeugdopleiding en ledenbinding 

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

3. Attentie Renske Alaerds 

4. Besluit communiceren EK RC Parachute springen (02-2020) 

 

In verband met de presentatie van het bestuur is er een beknopt 

verslag van de vergadering. (red.) 

 

Volgende vergadering op 13-2-2019 is de jaarvergadering. 

Namens het bestuur roepen we iedereen op deze datum 

alvast in de agenda te zetten. 

Tijdens deze vergadering zullen naast de vaste punten van de 

jaarvergadering de commissies verslag doen van het afgelopen 

jaar. 

Meer info en de agenda komen in de volgende Gepo. 
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Speech nieuwjaarsreceptie over 2020 

 

Dieptepunten 

• Van persoonlijke aard: 

o Dit jaar hebben we afscheid genomen van Ben Alaerds, 

dit heeft nogal wat indruk gemaakt. Nogmaals dank 

voor jullie opkomst m.b.t. afscheidsceremonie en 

activiteiten rondom de koffietafel bij Apollo, ook namens 

de familie 

o Wat ons ook raakt is dat Piet Veekens, wegens een 

beroerte voorlopig niet meer als actief lid aanwezig kan 

zijn. Hij vecht zich terug, wetende dat nog een zware 

weg te gaan is. We wensen hem en de familie sterkte 

toe en hopen dat hij spoedig weer bij Apollo aanwezig 

mag zijn. 

Hoogtepunten: 

• Ondanks dat er bij Apollo veranderingen zijn ingezet waarbij 

verschillen van meningen ontstaan. Doen we het als 

vereniging goed. Zolang we voor ogen houden, wat we willen 

bereiken, door voornamelijk meningen te onderbouwen en 

deze uit te dragen. Ook wetende dat we niet iedereen 

tegemoet kunnen komen.  

• De kluslijsten van beide onderhoudsdagen waren helemaal 

afgevinkt. Helaas staat nog steeds alweer voor dit jaar het 
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schilderwerk van de voorzijde van het clubgebouw op de 

nominatie om afgevinkt te worden. 

Een terugblik op bijzonderheden van het afgelopen jaar 2019:  

• Op 19 mei hadden we het IGG sleeptreffen: Dit event was op 

het veld door de gastorganisatie prima verzorgt. Ze hebben 

van het bestuur 1 verbeterpunt meegekregen m.b.t. de 

veiligheid. Verder we kwamen snel tot de conclusie dat een 

geluidsontheffingsdag hiervoor in de toekomst niet nodig zal 

zijn. M.b.t. de catering hebben we hier goed op ingespeeld. 

In 2020 zien we hun graag weer terug 

• Op 23 juni was het 800 jaar Horst met een Opendag thema 

vliegtuig historie: De organisatie was tot in detail perfect 

geregeld. Wij hebben ons van de beste kant laten zien, als 

gastheer voor de gastpiloten o.a. van Phantasy in Blue. Maar 

ook voor de bezoekers waarbij de interactie met de piloten op 

het veld als prettig werd ervaren. Echter helaas door de 

warmte/hitte op deze dag was er een lage bezoekers 

opkomst, hierdoor vielen de inkomsten wat tegen  

• In 2019 werden de clubkampioenschappen op 16-18 

augustus georganiseerd. Dit was op verschillende vlakken 

een spektakel. Zo waren er nieuwe onderdelen zoals 

heliparcourvliegen en een heuse dronewedstrijd. Deze items 

waren zo spectaculair dat de organisatie voor het volgend 

jaar enkele verbetervoorstellen heeft ontvangen om de jury 

en publiek beter in bescherming te nemen. Andere 

hoogtepunten waren voor iedereen verrassend en zeer 

uitzonderlijk: Zo hadden we een unieke winnaar bij het 

Electro vliegen, die vooraf eff thuis een geschikt toestel ging 

halen en niks van de wedstrijd gezien gehad. Tevens had 

deze man ook het lef om tegen de jury te zeggen: dat was 

niet goed, ik doe deze oefening even opnieuw. 

Zo was er bij de motorvliegwedstrijd een nieuw item bij het 

paaltjes vliegen toegevoegd, namelijk kipvliegen. Alle piloten 

beten zich hierop stuk maar daar was maar 1 piloot die cool 

bleef en de zenuwen onder controle had en als eerste de kip 

kapot vloog. Het was jammer dat er maar 1 kip was anders 

had hij de rest van de kippen ook van zijn stokje gevlogen. 

Hopelijk kunnen de piloten deze prestaties het volgend jaar 

weer evenaren, suc6. 
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• Op 27-29 september was er het vriendentreffen voorheen 

bekend van het turbinetreffen. Helaas viel dit letterlijk in het 

water omdat de weergoden niet meewerkten. Jammer van de 

inzet, hopelijk de volgende keer in een andere periode meer 

geluk. 

• 27 december de derde kerstdag.  Ondanks de afwezigheid 

van Herman die herstellende was van zijn knie operatie. 

Heeft Emiel deze avond bijna op de automatisch piloot 

afgedraaid wat alleen mogelijk was met een goede 

voorbereiding. Dit was voor alle aanwezigen een gezellig en 

geslaagde avond met een mooie terugblik naar het verleden.  

En nu een vooruitblik naar het jaar 2020:  

• Dit is best veel maar dat kunnen we redelijk kort in zijn. In 

de ALV van december is een presentatie door het bestuur 

gegeven wat Apollo als vereniging nodig heeft. Als iedereen 

op termijn, op welke wijze dan ook, zijn bijdrage levert dan 

komt het allemaal wel goed. 

• 1 item halen we op om meer toelichting over te geven, 

namelijk de FLY-IN met Pinksteren 28 mei t/m 1 juni. Dit is 

op verschillende vlakken uitdagend. Een organisatie met fris 

bloed voor Apollo een ander concept dan de vliegshow of 

opendag. Wat essentieel is, is dat eigen piloten ook mogen 

vliegen en dat het niet alleen werken is. Als we met veel 

leden aanwezig kunnen zijn, dan kunnen we er ook voor 

zorgen dat iedereen de kans krijgt om zijn plezier hieruit 

halen. 

 

Bloemen 

• Twan Cox    (Catering, voorraad) 

• Maria Philipsen  (Horeca vergunning) 

• Riet Litjens  (het wassen van onze handdoeken e.d.) 
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Sleutel voor Renske Alaeards: 

Als bestuur en ook zoals Ben het gewenst zou hebben, willen we 

jou een sleutelgeven met toegang tot het clubgebouw van Apollo, 

zodat je je altijd vrij kunt bewegen en niet afhankelijk bent van 

anderen om hier aanwezig te kunnen zijn. 

Hiermee is het laatste gezegd, een fijne middag allemaal en 

vliegseizoen bij Apollo gewenst 

 

 
 

EVENEMENTENKALENDER APOLLO 2019/2020 
 

DAG MAAND EVENEMENT VERENIGING/ 

PLAATS 

13 Februari Jaarvergadering Apollo 

3 Maart Indoorvliegen Mèrthal 

7 April Indoorvliegen Mèrthal 

    

voor meer evenementen zie Schwalmtal kalender 

 

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

 
EVENEMENTENKALENDER FEDERATIE 2019/2020 

 

 
 

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

Piet Vaessen 11 Januari. 

Jan Kuijpers 11 Januari. 
Ilja Veekens 27 Januari. 

Tony Analbers 28 Januari. 
Rene Janssen 28 Januari. 

Luuk Zegers 31 Januari. 
Bram Lemmen 31 Januari. 

Hennie Vissers 10 Februari. 
Thijs Sevens 11 Februari. 

 
 

Namens alle Apollo-leden alsnog/alvast  
    een fijne verjaardag toegewenst!! 

 

 
 
  

 

De stencilmachine waar het Gepo avontuur op begon. 
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