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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.
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Beste Apollo Leden,
Het is alweer februari, de maand van de jaarvergadering en dus
ook de vergadering waar we terugkijken op het afgelopen jaar met
het jaarverslag van de secretaris, en niet te vergeten het
financiële overzicht van het afgelopen jaar en de begroting voor
het komende jaar.
De kascontrolecommissie is weer op bezoek geweest bij Chretien,
onze penningmeester, en naar verluid zijn alle zaakjes weer
gecontroleerd. En of alles is goed bevonden horen we op de
jaarvergadering, maar hier twijfelt niemand aan. En meestal zien
we ook een lachende penningmeester en dan weet je dat het wel
goed zit. Dan een vers lid voor de kascontrolecommissie, en ook
dit onderdeel is weer afgesloten.
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een secretaris. Het zou
toch te gek zijn als hiervoor niemand binnen ons ledenbestand
zich beschikbaar stelt. Er loopt al heel wat bestuurservaring rond
binnen onze club en ook op het gebied van het secretariaat is dat
altijd met veel plezier ingevuld. Wie net iets meer wil weten en zin
heeft om deze prachtige vereniging mee te besturen, stel je
kandidaat om samen met het bestuurs-team op eigen wijze hier
een mooie invulling aan te geven.
Ook enkele leden van onze commissies hebben te kennen gegeven
het stokje over te dragen. Ook hiervoor worden contactpersonen
gevraagd.
Het huishoudelijk regelement wordt op enkele plaatsen aangepast
en ook hier is de wens op goedkeuring tijdens deze vergadering.
Uiteraard ook nog enkele andere zaken die worden voorgelegd en
ter goedkeuring worden aangeboden.
Genoeg te doen dus op de komende jaarvergadering waar we
zoveel mogelijk leden verwachten.
Mocht u denken waarom is deze Gepo wat dunner? Dan
komt dat omdat met het uitvallen van de vergadering van
januari er natuurlijk ook geen notulen zijn.
Wist U: dat Piet Veekens al diverse malen is gesignaleerd in ons
clublokaal.
Wist U: dat Jan Hermans een zwever uit 1978 heeft gebouwd.
Wist U: dat Herman weer zelf kan autorijden.
Wist U: dat we niet weten of de winter is geweest of nog moet
komen.
Wist U: dat de bomen in het bosje zijn geplant.
Wist U: dat de beker van verdienste weer op iemand wacht.
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UITNODIGING

JAARVERGADERING

UITNODIGING

Beste Apollo lid & partner

Graag nodigen we jou uit, voor de jaarvergadering om 20:00 op
donderdag 13 februari bij ons clubgebouw

De volgende punten staan er o.a. op de agenda:
• Bestuursverkiezing:
o Gino Duarte is als voorzitter herkiesbaar
o Secretaris functie is vacant, hiervoor zoeken we nog een
kandidaat
o Enrico Meijer heeft zich voorgedragen voor de functie
van bestuurslid
• Van de penningmeester het financieel verslag van 2019 en de
budgettering 2020.
• Jaarkalender 2020 met kampeer dagen en geluid
ontheffingsdagen
• Leden goedkeuring:
o Huishoudelijk reglement, zie bijlage.
o EK RC parachute springen 2023 met Pinksteren
• De voorzitters van diverse commissie zullen ons a.d.h.v. een
jaarverslag een toelichting geven.
• En natuurlijk, wie krijgt de beker van verdiensten over het
jaar 2019?
Ter afsluiting is er als het goed is eieren met brood.
Het zou fijn zijn als aanwezige partners hiermee kunnen mee
helpen.
Hopende dat Twan de inkopen heeft gedaan

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van MVC Apollo’68
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Beste Apollo lid,

Zoals velen van jullie ondertussen wel weten houden we dit jaar
een Fly-in. Dit zal vanaf donderdag 28 mei t/m 1 juni op ons
terrein gehouden gaan worden.
Graag willen we op voorhand weten wie van Apollo in deze periode
allemaal komt kamperen.
Geef zo spoedig mogelijk het inschrijfformulier op de website link
door. Want anders gaat de standplaats over naar de gastpiloten
die we uitgenodigd hebben.
Via deze weg nodigen we jou ook van harte uit om je steentje bij
te dragen aan de Fly-in. Anders dan je gewend bent van een
vliegshow, zijn de werkzaamheden voornamelijk gerelateerd tot de
catering. Tijdens de vergaderingen volgt hierover meer toelichting.
Vele handen maken licht werk en zo kunnen we de inspanningen
per persoon tot het minimum beperken. Dit zodat er ook nog tijd
over is om zelf van het weekend te genieten. Doe je mee????
Vul hieronder in per dag of je komt helpen en met hoeveel
personen. Het aanmelden kan via de mail of persoonlijk bij Twan
Cox of Niek Mulders.
Mocht je in het bezit zijn van een BHV of EHBO diploma en mogen
we daar tijdens dit weekend gebruikt van maken, dit graag even
hieronder vermelden
Aantal personen en wie
Vrijdag

29-05

.

Zaterdag 30-05

.

Zondag

31-05

.

Maandag 01-06

.

BHV / EHBO ondersteuning:

.

Met vriendelijke groeten,
Het Fly-in organisatie & bestuur van MVC Apollo ’68.
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EVENEMENTENKALENDER APOLLO 2020
DAG
13
3
7

MAAND
Februari
Maart
April

EVENEMENT
Jaarvergadering
Indoorvliegen
Indoorvliegen

VERENIGING/PLAATS
Apollo
Mèrthal
Mèrthal

voor meer evenementen zie Schwalmtal kalender

https://www.claudias-kleine-fliegerseite.de/Veranstaltungs-Termine
EVENEMENTENKALENDER FEDERATIE 2020

Apollo Feliciteert:
Piet Veekens
Twan Cox

4 Maart.
7 Maart

Namens alle Apollo-leden alsnog/alvast
een fijne verjaardag toegewenst!!
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Uit de oude doos
Onze eerste prins van Apollo in “vol” ornaat.
Nog jong en onbevangen
Welbespraakt en energiek
Wie zal hier niet naar verlangen

Zalig nej joar,
Hay
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