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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, 
 
 
Het blijft maar doorgaan met al die negatieve berichten over 
Corona met alle gevolgen die daar weer aan vast zitten. 
Met de feestdagen worden we alweer beperkt in onze vrijheden. 
En ook met de Kerstdagen en de jaarwisseling ziet het er niet naar 
uit dat we met z’n allen het glas kunnen heffen op het nieuwe 

jaar. Zolang er geen vaccinatie is, blijft het opletten en zijn we 
toch een beetje aan huis “gekluisterd”. Voor onze gezondheid is 
het wel belangrijk dat we een beetje in beweging blijven en dat 
moeten we binnen onze mogelijkheden ook beslist doen. Een 
totale Lock-Down zoals in sommige landen zou ons ook geen goed 
doen. 
Heel enthousiast waren we weer begonnen met het opstarten van 
het indoorvliegen maar helaas kon ook dit geen doorgang vinden 
en moeten we ook hier afwachten tot deze activiteit weer kan 

worden opgepakt. Zo gauw we weer een positief bericht krijgen 
van de beheerstichting van de Mèrthal pakken we dit weer op en 
worden alle leden direct geïnformeerd middels een berichtje van 
Luuk Zegers. 
Jammer dat de derde Kerstdag van 2020 niet door kan gaan, en 
wellicht zullen we de Nieuwjaarsreceptie ’n keertje over moeten 
slaan. De donkere dagen rond Kerstmis….. maar er is licht aan de 
horizon want het vaccineren gaat in januari beginnen zodat we 
wellicht de komende lente het vliegseizoen met z’n allen op een 
gezellige manier op kunnen pakken. De stoeltjes van de zolder, 

terras gezellig ingericht en genieten als vanouds van onze eigen 
vliegactiviteiten met de neus allemaal de goede kant op met 
allerhande activiteiten zoals de kampeerweekenden, 
clubwedstrijden en verdere leuke dingen. 
 
In ieder geval wensen we iedereen een goed en gezond 2021 toe. 
En heb je het een beetje moeilijk; Blijf positief, een vriendelijk 
woordje en een helpend handje naar elkaar doet wonderen. 
 

De Redactie 
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Wist U dat:  

 
Wist U:  Dat door sommige leden er regelmatig gevlogen wordt 

en dat dit goed gaat op anderhalve meter. 
Wist U: Dat de sociale contacten op een laag pitje staan maar 

het verlangen groot is om weer van gedachten te 
wisselen. 

Wist U: Dat het bestuur evengoed het reilen en zeilen van de 
vereniging bespreekt op de bestuursvergadering.  

Wist U: Dat we nog steeds op zoek zijn naar bestuursleden om 
het bestuur te versterken. 

Wist U: Dat het jammer is dat enkele leden zich hebben 
afgemeld. 

Wist U:  Dat Jan van Osch geen adreswijziging heeft 
doorgegeven. 

Wist U: Dat de luchtkwaliteit nauwlettend in de gaten wordt 
gehouden. 

Wist U: Dat we in plaats van 3e kerstdag misschien een 3e 
paasdag kunnen organiseren? 

Wist U: Dat de activiteitenkalender van 2021 hopelijk weer 

gevuld wordt 
Wist U: Dat we wellicht volgend jaar de ledenvergaderingen 

weer op kunnen pakken. 
Wist U: Dat we optimistisch moeten blijven, want vergeet niet: 

na regen komt zonneschijn!! 
   
Apollo feliciteert: 

 
Peter Rijnen  01-12-2020 
Hugo Nabben  11-12-2020 

Kees Geurts  15-12-2020 
Eric Kuipers   16-12-2020 

Marcel van Hees 20-12-2020 
Jan van Osch  22-12-2020 

Chrétien Sijbers 24-12-2020  
Wido Bierman   30-12-2020 

Geert Willemse  31-12-2020 

Jan Hermans  01-01-2021 
Jan Kuipers  11-01-2021 

Piet Vaessen  11-01-2021 
 

 
Namens alle Apollo-leden alsnog of alvast  

    een fijne verjaardag toegewenst! 
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Bestuursvergadering 20 november 2020 

 

In het kort: 

 

1. Onderhoudsactiviteiten kunnen nog opgepakt worden, check 
hiervoor de lijst op de deur van de hoofdingang.  

2. Met Rabo ClubSupport hebben we deze keer 215,58 euro bij 
mekaar gekregen, dat is voor de 2de keer op rij meer dan de 
vorige keer, bedankt voor de genomen moeite om te 
stemmen. 

3. Met Renewi afgesproken dat de afvalcontainer tijdelijk op 
afroep wordt leeggemaakt, dit brengt de kosten een beetje 
omlaag. 

a. Dit kan omdat de afvalcontainer in principe niet wordt 
gebruikt tijdens de huidige corona beperkingen. 

4. Het clubgebouw is getaxeerd, de verzekering premie zal 
hierdoor hoger worden als we hiermee akkoord gaan.  

a. Het bestuur gaat na wat de consequentie zou kunnen 
zijn indien onder verzekeren een mogelijkheid is. 

b. In welke situaties de verzekering uitkeert als Apollo ook 
daadwerkelijk aan alle randvoorwaarden voldoet. 

5. Schade door kraaien en mollen wegens aanwezigheid van 
engerlingen (vooral rechts van de baan en het heliveld). 

a. Ap en Roy hebben een voorstel indient met diverse 
oplossingsmogelijkheden met de daarbij behoren kosten 
en actie. 

b. Dit is met het bestuur besproken en zal indien mogelijk 
in een ledenvergadering voorgelegd worden als 
agendapunt. 

c. Het is bekend dat een aardlekschakelaar om onbekende 
Mocht er een koude periode aanbreken, dan zal er 
vanuit de technische dient en het bestuur vaker iemand 
hierop een controle doen om vriesschade te voorkomen. 

6. Er worden dit jaar door de huidige corona maatregelen geen 
kerststollen in de buurt rond gebracht. 
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a. We gaan ervan uit de buurt dit wel zal begrijpen. Bij 
normale omstandigheden zullen we dit item volgend jaar 

weer gewoon oppakken. 
7. Bij de huidige stand van zaken komen helaas alle activiteiten 

zoals genoemd in de jaarkalender van december t/m januari 
te vervallen. 

a. Het bestuur is aan het onderzoeken naar mogelijkheden 
om de jaarvergadering van donderdag 11 februari 2021 
in een geschikte ruimte te laten plaats vinden. 

 

Ondanks alle beperkingen en maatregelen, hopen we dat 

iedereen met zijn dierbaren dit jaar zo goed mogelijk weet af 

te sluiten. 

We wensen iedereen een fijne Kerst en een Zalig Nieuwjaar, 

wetende dat de vooruitzichten in principe alleen maar beter 

kunnen worden in 2021. 

Met vriendelijk groet, 

                                Het Apollo bestuur. 

 

 

  

De hele winter bouwen  altijd vliegen    en dit kan er gebeuren 

Eigen schuld dikke…. 

Nooit niks geworre 

Zo kun je een 

ridderorde 

verdienen 
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