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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.: 077-7630580 

  

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, 
 
In de April uitgave van de GePo hebben de hoop uitgesproken dat  
we over een tijdje weer onze gebruikelijke routines zouden kunnen 
oppakken. 
Nu bij het ter perse gaan van de Mei versie lijkt er enig licht aan 
het einde van de tunnel te schijnen. 
Het advies van de overheid en het RIVM, welke steeds leidend zijn 
geweest voor Apollo, laten weer onder voorwaarde wat ruimte 
voor de buitensporten. 

We hebben allemaal in de mail van het bestuur kunnen lezen 
welke voorwaarden en begrenzingen er aan het gebruik van onze 
accommodatie gesteld zijn, maar er is toch weer een mogelijkheid 
om het stof van onze vliegtuigen te halen. 
Natuurlijk zijn we er nog lang niet en duurt het waarschijnlijk nog 
wel een tijdje voor we weer met onze vrienden op ons terras of in 
het clublokaal kunnen samenkomen, maar een eerste begin is 
gemaakt. 
De linten op te tafels, op het veld en de bank op het terras geven 

duidelijk aan dat we voorlopig nog aan “social distancing” moeten 
doen. 
Het is helaas nog niet voorbij maar geniet van de ruimte die er is 
en ga er verstandig mee om zodat we vooruit kunnen blijven gaan 
en niet terugvallen in een lock down. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 GLASVEZEL……INTERNET…….GLASVEZEL……INTERNET 
 
Het is zover, de aansluiting van het glasvezelnetwerk is 
gerealiseert en dit betekend internet provider Trined de router 
heeft geplaatst, ingesteld en getest. Joan is nog druk bezig om het 
camera-systeen in bedrijf te zetten zodat alles weer bereikbaar is 

als vanouds. 
De inloggegevens zijn hetzelfde gebleven als voorheen en het 
nieuwe telefoonnummer van ons clublokaal is 077-7630580 
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Wist U: Dat ondanks het vliegverbod de maaicommissie zijn  
  werk is blijven doen? 

Wist U: Dat de grasmaaier het hier waarschijnlijk niet mee eens 
was en dat hij de strijd staakte? 

 
Wist U: Dat er een nieuwe 

turbo en inzet van een 
aantal leden nodig was 
om de maaier weer in 
beweging te krijgen? 

 
Wist U: Dat Roy een eigen 

bedrijf gestart is in de 
plaagdierbestrijding. 

 
Wist U:  Dat hij hiervoor een prachtige 

hoogwerker heeft aangeschaft en 
daarmee bij Apollo geoefend 
heeft. En we hierdoor verlost zijn 
van enkele gevaarlijk takken uit 
onze bomen.  

 

 
Wist U: Dat je Roy ook kunt inhuren om een onfortuinlijk 

vliegtuig uit een hoge boom te halen☺ 

Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
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Bestuursvergadering 04-05-2020 

 

1. Opening vergadering  nvt  

Aanwezig: nvt 

Afmeldingen:  nvt 

Punten ter aanvulling van de agenda: nvt 

Punten voor de rondvraag: 

2. Notulen vorige vergadering nvt 

3. Binnengekomen stukken 

• Diverse Federatie mails m.b.t. protocollen, brevetten, afmeldingen 

vergaderingen 

• Reactie van afdeling meldingen en vergunningen Horst aan de 

Maas m.b.t. manier van aanpak faciliteiten stop zetten 

4. Mededelingen van het bestuur 

• Ledenbestand: 71 Leden waarvan 0 aspiranten 

• Bestuursfunctie Secretariaat 

• Status grasmaaier: Turbo is kapot. Ap heeft in overleg met het DB 

van Apollo een nieuwe bestelt van 250 euro in Tsjechië. Het veld 

wordt intussen voor 50 euro / week gemaaid door een loonbedrijf 

dat ook het veldbalveld in de buurt maait. Grasmaaier is 

gerepareerd zit nu in de testperiode. 

• Huurvermindering Maart, April en Mei door de gemeente, is in 

behandeling 

• Covid-19 protocol verspoeling gedeeld met gemeente Horst aan 

de Maas 

• Onderhoudsactiviteiten, de grote projecten zijn opgepakt en 

afgerond. Er zijn nog genoeg randzaken die ook de aandacht 

verdienen.  

• Begrotingsprognose, uit balans Rabobank heeft een potje voor 

missende inkomsten. Het bestuur heeft een motivatie geschreven 

om aanspraak te doen op dit potje. 

• 10 leden die na de 2de aanmaning en ook zonder opgave van 

reden nog niet betaald hebben. De Penningmeester zal ze na 

bellen. 

 

Pauze nvt 

 

5. Commissies 

 

Gepo: Theo Althuizen, Leo Hekkenberg 

Geluid: Leo Hekkenberg:    

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

Sijbers:  
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• Actiepunten: 

•  De nieuwe brevetten zijn gemaakt en kunnen als het 

mogelijk is weer uitgedeeld worden. 

Terrein:  Ap Rademakers 

• Sproei installatie: 3 Waterkleppen vervangen. Er is een start 

gemaakt vervolg wordt ingepland 

• Actiepunten: 

•  Bosonderhoud jarenplan: Diverse bomen gesnoeid en 

takken opgeruimd. En de nieuwe aanplanting geregeld 

bewaterd. 

Website: Emiel Sijbers 

• Diverse updates en functionaliteiten om de leden te attenderen 

wat is er mogelijk in deze tijden. 

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.  

• Actiepunten 

• Clubgebouw opnieuw laten taxeren door verzekeraar 

• Windschermen verplaatsen en aanleggen clubgebouw 

• Update glasvezel aanleg: Aansluiting en operationeel maken is 

gepland 

• Onderhoud dag: check de website 

 

6. Rondvraag: nvt 

7. Sluiting: nvt 

 

Agenda volgende vergadering 

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Commissies  

6. Rondvraag 

7. Sluiting 

 

Actiepunten Bestuur 

1. Jeugdopleiding en ledenbinding 

2. Besluit communiceren met EK RC Parachutespringen 
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Er zijn nog meer onderhoudswerkzaamheden verricht de afgelopen 
weken. 

Hieronder een aantal voorbeelden uit de beschikbare afbeeldingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Apollo feliciteert: 
 
16 mei ’20 Jan Timmermans 

23 mei ’20 Hans Litjens 
23 mei ’20 Dré van der Sterren 

 
 

 
Namens alle Apollo-leden alsnog/alvast  

    een fijne verjaardag toegewenst!!  
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