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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, 
 
Stapje voor stapje en aan de hand van het advies van het RIVM en 
de overheid kunnen we met in acht nemen van de anderhalve 
meter onze sport weer aardig beoefenen. 
Nog even wachten en we mogen net als de cafés en restaurants 
ons clublokaal en terras weer in gebruik nemen. Zoals het er nu 
naar uit ziet mogen ook sportverenigingen onder voorwaarden van 
het RIVM hun sportkantines met hun terrassen per 1 juli weer 
openen. 

Alweer dat stapje verder dus, en met een mooie zomer in het 
verschiet met kampeermogelijkheden bij uitstek kunnen we 
genieten van een mooi en gezellig vliegseizoen. 
En als we allemaal wat rekening houden met elkaar dan kan dat 
alleen maar positief zijn voor de onderlinge sfeer. En daar gaat het 
om bij een vereniging waar we elkaar nodig hebben en de 
gezelligheid voorop staat. 
Evenementen worden voorlopig nog niet toegestaan en zullen naar 
alle waarschijnlijkheid per 1 september onder voorwaarden door 

kunnen gaan. Het is allemaal nog onduidelijk wat deze 
voorwaarden zullen zijn. Vooralsnog gaan de clubwedstrijden dit 
jaar niet door wat  inhoud dat de clubkampioenen een jaar langer 
de eer houden en zich tot juli 2021 clubkampioen kunnen noemen. 
Nogmaals een welgemeend proficiat voor deze waardige  
kampioenen. 
 
 
Vorige keer melden we dat het glasvezelnetwerk in bedrijf is, en er 
druk wordt gewerkt om de cameras in bedrijf te zetten. 

Emiel en Joan is weer gelukt en we kunnen weer kijken of er 
aktiviteit op ons vliegveld is. (inloggegevens als voorheen) 
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Wist U: Dat er weer gekampeerd is op onze camping 
 

Wist U: Dat de BOA’S goed zijn geïnformeerd door onze 
kampeerders 

 
Wist U: Dat het bosje weer aardig is opgeschoond 

 
Wist U: Dat de bladvangers van de goten aan ons 

clublokaal regelmatig dicht zitten en een 
handje helpen geen kwaad kan 

 
Wist U: Dat ons “wild” in en rond het “bosje” wordt 

geobserveerd door de jagersvereniging in het kader van 
het wildbeheer 

 
Wist U:  Dat de sproei installatie weer volledig in 

bedrijf is  
 
Wist U: Dat er dit gebeurt als je met je turbine vlak 

bij ons heggetje staat 
 

Wist U: Dat Roy nog regelmatig actief is met het 
bestrijden van de processierups 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/ 
 
In juli en augustus is de GEPO met vakantie en geniet van het 
zomerse zonnetje. Bijzonderheden op het prikbord in ons 
clublokaal…. Allemaal een prettige vakantie!! 
 

De Redactie 
 
 

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
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Bestuursvergadering 8-06-2020 met informatie voor de leden 

 

1. Opening vergadering om ??:?? uur door ?? 

Aanwezig: nvt 

Afmeldingen: nvt 

Punten ter aanvulling van de agenda: nvt 

Punten voor de rondvraag: nvt 

 

2. Notulen vorige vergadering nvt 

 

3. Binnengekomen stukken 

• Geen mail ontvangen m.b.t. relevante instanties 

4. Mededelingen van het bestuur 

• Ledenbestand: 70 Leden waarvan 0 aspiranten 

• Volgens RIVM-richtlijnen en overleg met bestuur en gemeente:  

 

• Kamperen toegestaan mits gebruik van eigen toilet (per 
15 juni mogen de toiletten tijdens kamperen weer worden 

gebruikt.) 

• Het gebruik van het terras onder voorwaarden toegestaan 
(1,5 meter) 

• Het gebruik van de functionele ruimtes bouwlokaal, toilet 

en kantine onder voorwaarden toegestaan (1,5 meter) 
➢ Indien controle door de BOA’S contact opnemen met het bestuur. 

 

• Introductieavond m.b.t. modelvliegen: datum 26 Juni, 12 gasten, 
organisator Eric Kuipers 

• Verzoek van Piet Veekens wordt ingewilligd om de schommel weg 

te laten halen voor gebruik van zijn kleinkinderen. De schommel 

had hij Apollo ook aangeboden en geplaatst. 

• Waarschuwing ontvangen i.v.m. vliegen over de kippenstallen, dit 

heeft verder voor de club geen consequenties gehad, echter is wel 

een trigger voor het volgende: 

• Verzoek van het bestuur aan de leden die met turbine 

toestellen vliegen: 

▪ Organiseer een overleg met belanghebbende leden 

over dit onderwerp. 

▪ Bespreek wat de mogelijkheden en beperkingen zijn in 

relatie tot het vlieggebied. 

▪ Hoe en wat is er nodig om het zo in te regelen om 

meldingen te voorkomen 

• Afmelding Wido Bierman voor de bestuursfunctie en andere 

commissies per 1 juli 2020. 

• 2 bestuur vacatures: Secretariaat en bestuurslid 
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Pauze 

 

5. Commissies 

Gepo:  Theo Althuizen, Leo Hekkenberg 

Geluid:  Leo Hekkenberg, Frits Brugmans, Eric Kuipers, Joan 

Marsman, Ap Rademakers:    

Brevet:  Jan Zegers, Jack Eijkens, Twan Cox, Ap Rademakers, 

Emiel Sijbers:  

• Actiepunten: 

•  Distributie nieuwe brevetten is ingang gezet. 

Terrein:  Ap Rademakers 

• Actiepunten: 

• Bosonderhoud jarenplan 

• Beregeningsinstallatie, kleppenplan nieuwe opzet 

onderhanden. 

Website:   Emiel Sijbers  

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

Feestcommissie:  Jan Hermans, Harold van den Ham, Twan Cox.   

• Actiepunten:  

• Vastleggen datum feestavond voor 2020. Wordt in overleg 

met de GePo-mannen geregeld 

Technische dienst: Johan Lemmen, Theo Althuizen, Joan Marsman, 

Jan Hermans 

• Actiepunten 

• Clubgebouw opnieuw laten taxeren door verzekeraar 

6. Rondvraag: nvt 

 

7. Sluiting: ?? sluit de vergadering om ??:?? uur. 

 

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. Bestuur  Jeugdopleiding en ledenbinding 

2. Bestuur  Besluit communiceren EK RC 

Parachutespringen (04-2020) 
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De vraag is wie heeft er nog slangen 

van Apollo in bruikleen? Apollo heeft 

de slangen nu nodig om de droogte in 

het Apollo bosje te verhelpen. 

S.v.p. de slangen even terugbrengen 
zodat we ze kunnen gebruiken. 

Neem even contact op met de terreincommissie; Ap Rademakers 
 
 
Ook de afgelopen weken zijn er nog diverse zaken opgepakt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De windschermen zijn geplaatst    Even de instellingen van de 
Bedankt Jan, Twan en Theo    camera’s wijzigen 
 
Apollo feliciteert: 
 

1   juni  Albert Willemse 
20 juni  Jens Sijbers 

21 juni  Johan Lemmen 
25 juni  Joan Marsman 

28 juni  Matthijs Knippenberg 
6   juli  Bert Mulders 

11 juli  Peter Timmermans 

15 juli  Hans Vollenberg 
17 juli  Peter Köhler 

18 juli  Ton Driessen 
19 juli  Niek Mulders 

1   aug. Ger van Gerven 
1   aug. Ruben Wijnhoven 

9   aug. Ben Brok 
9   aug. Ton Nelissen 

10 aug. Peter Gommans 

1   sept. Jordi Verhagen 

 
 

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