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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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Woord van de redactie: 

 
Beste Apollo Leden, 
 
Het zijn zeer bijzondere tijden, aan het begin van wat weer een 
mooi vliegseizoen zou moeten worden overkomt ons dit en loopt 
alles heel anders dan we in gedachten hadden. Afgelastingen zijn 
aan de orde van de dag en ook de fly-in  met Pinksteren kan 
natuurlijk geen doorgang vinden. 
Ons clublokaal  is gesloten en het gezellig met je maten vliegen is 
voorlopig van de baan. De stoelen op tafel en de krukken op de 

bar is niet het plaatje wat je graag wilt zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
We realiseren ons natuurlijk dat het niet kunnen uitvoeren van 
onze hobby, het gemis aan sociale contacten op het veld een 
ondergeschikt probleem is vergeleken met de drama’s waarmee 

we dagelijks op tv en in de media geconfronteerd worden.  Het 
enige wat ons te doen staat is afwachten en de geldende 
beperkingen en richtlijnen respecteren. 
We wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke periode en 
hopen dat we over een tijdje onze routines weer op kunnen 
pakken. 
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Wist U:   Dat ondanks de shut down de maaicommissie weer is 
 gestart met de wekelijkse maaibeurten 

Wist U:  Dat er initiatieven ontwikkeld worden om op afspraak en 
  met 2 of 3 mensen onderhoud van het clublokaal op peil 
  te houden. 
Wist U:  Dat hierbij alle veiligheidsmaatregelen, zoals voldoende 

 afstand natuurlijk gerespecteerd moeten worden 
Wist U:  Er mensen zijn, waarvan je het niet verwacht, een oud 

 bouwproject voor de dag hebben gehaald. 
 

Tijdens de shutdown van ons veld en clublokaal wordt er door 

sommige leden, natuurlijk met in acht nemen van de 

veiligheidsregels, goed werk verricht. 

Jens en Chrétien bedankt voor de poetsbeurt van ons clublokaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groot onderhoud Apollo bosje   Met even een kleine pauze 

Met dank voor Ap, Jack en Joan met deze spontane actie 
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Notulen vergadering 12-03-2020 

 

1. Opening vergadering om 20:01 uur door Chrétien 

Aanwezig: 

Afmeldingen: Gino Duarte, Bert Mulders, Niek Mulders, Jan 

Zegers, Peter Timmermans 

Punten ter aanvulling van de agenda: 

Punten voor de rondvraag: 

2. Notulen vorige vergadering 

Notulen zijn zonder opmerkingen goedgekeurd met dank aan 

de notulist. 

3. Binnengekomen stukken 

• Mail wisselingen m.b.t. aanmeldingen Fly-in 2020 

• Mail gemeente Horst aan de Maas, Fly-in 2020 mag met een 

melding omdat het een interne aangelegenheid betreft. 

4. Mededelingen van het bestuur 

• Ledenbestand: 71 Leden waarvan 0 aspiranten 

• Afmelding: Wesley Tersluijsen 

• Contributie vraag: Arnoud Janssen 

• Rectificatie: Beker van verdiensten 2020 voor Niek Mulders. 

Door fout van de voorzitter is Niek over het hoofd gezien bij 

de grasmaai team. Dit is met een grote excuus en Ijsbon van 

Clevers rechtgezet. 

• Akkoord voor jaarkalender 2020: camping dagen en 

geluidsontheffingsdagen:  

• Voorstel Mei van 14 naar 21 of 28 

• Voorstel datum 25+26 juli misschien doorschuiven 

naar 1+2 Augustus 

• Todo: Kampeerdagen aanvragen 

• Todo: Agenda publiceren 

• Todo: Geluidsontheffingsdagen doorgeven 

• Vraag is er nog een vergunning controle geweest op de club? 

Ca. 1,5 maand geleden; zou opnieuw komen. Papieren liggen 

in de keukenkast bij de radio. Gemeente wijzen om afspraak 

te maken alvorens bezoek af te nemen. 

• Bestuursfunctie Secretariaat 

• Federatievergadering: Federatie dag 6 september, bij RMC 

Uden 

Pauze 
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5. commissies 

Gepo: Theo Althuizen, Leo Hekkenberg 

Geluid: Leo Hekkenberg:    

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

Emiel Sijbers:  

• Actiepunten: 

•  Maken van nieuwe brevetten (wordt aan gewerkt). 

Terrein:  Ap Rademakers 

5 mollen gevangen door Marcel. 

Afgelopen zaterdag olie ververst en nieuwe filters. 

We zijn in het bezit van een wals, gesponsord door de 

werkgever van Roy. Deze zal af en toe gebruikt worden. 

3 Waterkleppen gaan binnenkort vervangen worden. 

• Actiepunten: 

•  Bosonderhoud jarenplan 

Website: Emiel Sijbers  

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

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

• Actiepunten:  

• Vastleggen datum feestavond voor 2020. Wordt in 

overleg met de GePo-mannen geregeld 

Technische dienst: Wido Bierman.  

• Update glasvezel aanleg: mogelijk medio april 2020 

• Onderhoudsdag: de lijst wordt alvast opgehangen 

• Windschermen worden binnenkort geplaatst 

• 25 maart wordt glasvezel naar binnen gehaald. 

• Actiepunten 

• Clubgebouw opnieuw laten taxeren door verzekeraar 

• Datum inplannen schilderen kozijnen clubgebouw aan 

de voorkant ± 6 man 

• Windschermen verplaatsen en aanleggen clubgebouw 

6. Rondvraag:  

Jan v. Osch: camera’s zijn niet beschikbaar op de website. 

Antw: is sinds kort weer actief 

7. Sluiting: Chrétien sluit de vergadering om 20:36 uur. 
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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. Bestuur  Jeugdopleiding en ledenbinding 

2. Bestuur  Paas attentie Renske Alaerds 

3. Bestuur  Besluit communiceren EK RC Parachute 

  springen (04-2020) 
 

In deze tijd van afzeggen en opschorten van evenementen hebben 
we de standaardkalenders even achterwege gelaten.  
Ter ilustratie een knipsel van de Swaltal-liste 
 

 
 

Apollo Feliciteert: 
18 april   Jack Eijkens 

19 april   Jos Philipsen 
20 april   Eric Peters 

24 april  Frits Brugmans 

25 april  Herman Mijling 
 

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