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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, 
 
 
Voor de meesten van ons een rustige jaarwisseling met hopelijk 
toch nog het gezellig afsluiten van het afgelopen jaar en een 
nieuwe aanzet voor een goed 2021. Een jaar waar we elkaar weer 
wat meer kunnen zien en onze modelvliegsport weer op een 
ouderwetse manier kunnen beoefenen. 

Nu in het begin van het nieuwe jaar is het moeilijk om plannen te 
maken voor alle activiteiten, zeker nu er weer nieuwe maatregelen 
zijn afgekondigd. Een lichtpuntje aan de 
horizon of aan het einde van de tunnel, zo 
wordt het genoemd, nu het vaccineren is 
begonnen. Het geeft toch weer een beetje 
hoop. 
We kunnen ons zo langzamerhand 
voorbereiden op een normale situatie, al duurt het nog even 

voordat iedereen aan de beurt is geweest met het vaccineren. 
Ook als bestuur is het moeilijk om een jaarplanning te maken en 
de jaarvergadering laat nog even op zich wachten. Maar in het 
verleden is de jaarvergadering ook wel eens uitgesteld naar de 
vergadering van maart, en als het moet schuiven we nog maar 
even door. En zoals het er nu naar uitziet zal het indoorvliegen dit 
seizoen geen doorgang vinden. Al met al even geduld en een 
beetje optimisme om later in het jaar samen te genieten van een 
gezellig kampeerweekendje, bouwactiviteit of wat dan ook. 
We kunnen in ieder geval thuis wat voorraad maken vanaf onze 

bouwtafel om straks het een en ander te presenteren op ons 
vliegveld waar we met z’n allen trots op zijn. 
 
De Redactie 
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Wist U dat:  

 
Wist U:  Dat de nieuwjaarsreceptie dit jaar niet plaatsvindt maar 

dat we iedereen het allerbeste wensen. 
Wist U: Dat het indoorvliegen niet doorgaat maar in het najaar 

toch weer wordt ingepland. 
Wist U: Dat het bestuur achter de schermen toch bezig is met de 

begroting van het komende jaar.  
Wist U: Dat uitbreiding van het bestuur nog steeds actueel is. 
Wist U: Dat het clublokaal door enkele leden regelmatig wordt 

gecontroleerd. 

Wist U:  Dat onze camera’s af en toe uitvallen. 
Wist U: Dat onze jaarvergadering op 11 februari niet doorgaat. 
Wist U: Dat we ons eitje jaarvergadering even moeten uitstellen. 
Wist U: Dat de activiteitenkalender even op zich laat wachten. 
Wist U: Dat we afsluiten met de leus: Houd er de moed maar in! 
   
 

 
Apollo feliciteert: 

 
Ilja Veekens  27-01-2021 
Tony Analbers  28-01-2021 

Rene Janssen  28-01-2021 
Bram Lemmen   31-01-2021 

Luuk Zegers  31-01-2021 
Leo Hekkenberg 04-02-2021 

Henk Litjens  08-02-2021 
Hennie Vissers  10-02-2021  

Thijs Sevens   11-02-2021 

Piet Veekens  04-03-2021 
Twan Cox   07-03-2021 

 
Namens alle Apollo-leden alvast  

een fijne verjaardag toegewenst! 
 
 
ADVERTENTIE; 

Gratis:  complete stalen buizenset voor voortentluifel. 

 
Te koop:  Alko disselslot  € 20, (nieuwprijs €128) 

 (bij belangstelling eerst passen.) 

 

Jan Timmermans tel 0623477503 
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Bestuursvergadering 07-01-2021 & 01-02-2021 

 

Algemene opmerking vooraf: Door de bijzondere omstandigheden 

i.v.m. de corona maatregelen. zijn niet alle voorbereidingen m.b.t. 

jaarvergadering afgevinkt. Een online jaarvergadering is geen 

gewenste optie omdat het deelnemen dan weer een extra drempel 

geeft om aanwezig te zijn. Terwijl een jaarvergadering juist laag 

drempelig hoort te zijn. 

 

1. Binnengekomen stukken 

• Federatie: 

▪ Nieuwe regelgeving Modelvliegen EMFU 

▪ Europese regulering: Verbod op verkoop van 

nitromethaan vanaf 1 februari 2021 

▪ Vragenlijst naar de toekomst van de Federatie 

• Reclame voor modelvlieg webwinkel te Venlo:  

www.rcwebshop.eu 

 

2. Mededelingen van het bestuur 

• Ledenbestand: 67 Leden waarvan 0 aspiranten 

▪ Afmelding van: Kees Geurts, Peter Rijnen, Pascal 

Driessen 

• Bestuursfunctie vacant: secretariaat en bestuurslid 

▪ Aftredend en herkiesbaar is Gino Duarte in de rol 

van voorzitter 

▪ Mocht je je beschikbaar willen stellen en vooraf 

met het bestuur willen praten dan is dat mogelijk.  

• Mocht hieraan nog niet voldaan zijn: Een oproep aan 

de commissievoorzitters om jaarverslag 2020, deze 

door te sturen naar het secretariaat (secretaris@mvc-

apollo68.nl) 

• Het verzoek om de toiletten schoon achter te laten, 

het is niet plezierig om je mede clubgenoten hiermee 

te verrassen en het komt niet erg respectvol over. 

▪ Albert Willemse bedankt om de wc-reservoir te 

repareren en schoon te hebben gemaakt  

▪ Indien defecten in of rondom het clubgebouw 

worden geconstateerd, bijvoorbeeld een vuil wc. 

Meldt dit bij het secretariaat dan heeft het zijn 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1608130716425&uri=CELEX%3A32019R1148
mailto:secretaris@mvc-apollo68.nl
mailto:secretaris@mvc-apollo68.nl
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aandacht en veroorzaakt dit alleen maar onnodige 

ergernis. 

• Het clubgebouw van Apollo is getaxeerd en heeft 

consequenties voor de verzekeringspremie. Het 

bestuur heeft besloten om de premieverhoging voor in 

ieder geval het komende jaar te accepteren om maar 

niet onderverzekerd te zijn. 

• Websitecamera link doet het niet. Dit heeft z’n 

aandacht en is onderhanden. Als alternatief kun je 

gebruik maken van de volgende mogelijkheid om te 

checken of er al activiteiten zijn op het clubterrein: 

• Link:   85.204.109.48:1968 

• Username: Leden 

• Password: ikkanjezien.   (inclusief 

punt) 

• De Federatie van Limburgse RC Vliegers i.s.m. De 

KNVvL hebben ons geïnformeerd over het volgende: 

Er is per 01-01-2021 een nieuwe Europese regel 

ingegaan dat van invloed is op alle MVC’s en de 

beoefenaars van onbemande (model)vliegtuigen met of 

zonder camera. 

Neem kennis van de volgende link: 

 https://www.knvvl.nl/modelvliegsport/nieuws/nieuws-

over-nieuwe-regeling-modelvliegen 

 

• Het bestuur heeft besloten om te kiezen voor een 

bedrijfsexploitatie nummer waarvan alle leden gebruik 

moeten gaan maken.  Wat verandert er dan? 

• Vanuit het secretariaat ontvangt je als het zover is 

exploitatie nummer, dat maak je kenbaar op /in je 

toestel (bijvoorbeeld met een sticker). Met dit 

nummer vlieg je in principe alleen bij Apollo.  Het 

betreffende nummer wordt binnenkort met je 

gedeeld. 

• Ga je als gast bij een ander club vliegen, dan is dat 

ook mogelijk met de goedkeuring van de 

betreffende vereniging 

http://85.204.109.48:1968/
https://www.knvvl.nl/modelvliegsport/nieuws/nieuws-over-nieuwe-regeling-modelvliegen
https://www.knvvl.nl/modelvliegsport/nieuws/nieuws-over-nieuwe-regeling-modelvliegen
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• Is dit te beperkt voor jouw modelvlieg activiteiten?! 

Vraag dan een eigen exploitatienummer aan bij deze  

RDW link, de kosten zijn 23 euro. 

• Deze regeling is nieuw en heeft tijd nodig om juist 

geïnterpreteerd en ingevoerd te worden waarbij het 

ook nog onduidelijk is wat precies de juridische 

consequenties kunnen zijn bij mogelijke incidenten. 

Hoe dan ook we verwachten dat iedereen op korte 

termijn deze eerste stap gaat nemen en openstaat 

voor mogelijke verbeteringen. 

3. Commissies 

Gepo:  Theo Althuizen, Leo Hekkenberg 

Geluid: Leo Hekkenberg, Wido Bierman, 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 

• Het bestuur heeft het Jaarverslag inmiddels ontvangen  

• Actiepunten: 

• Bosonderhoud jarenplan 

• Vliegveld engerlingen bestrijding (molshopen en door 

kraaien omgeploegd grasmat) 

• Beregeningsinstallatie, kleppenplan nieuwe opzet 

onderhanden. 

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 2021. Wordt in 

overleg met de GePo-mannen geregeld 

Technische dienst: Johan Lemmen, Theo Althuizen, Joan 

Marsman. 

• Actiepunten 

• Voor alle leden de onderhoudslijst hangt op de 

voordeur, mocht thuis de muren op je afkomen. Dan 

is dit een alternatief voor en beetje afleiding.       

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/drone/het-vliegbewijs-en-het-exploitantnummer-van-een-drone/aanvragen-vliegbewijs-of-exploitantnummer-van-een-drone
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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 Dropbox => Office 365 Family je € 99 per 

jaar 

========================================= 

 

 

 

 

Ik wil die mollen wel eens mollen 

En die wespen wel eens pesten 

Dan die rupsen in die eiken 

Wil ik ook wel af gaan zeiken 

 

 

 

 

Nou, dat heb je van die plagen 

Die iedereen zomaar belagen 

Een ding kan ik je dan vertellen 

Je moet vlug Roy Versleijen bellen 

Want dan gaat het er even spannen 

Om al dat tuig snel uit te bannen 

 

 

 

 
 
Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/ 

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
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Het is erg rustig met alle activiteiten binnen onze vereniging. 

De grote oorzaak is natuurlijk Corona maar de laatste paar weken 

komt daar de vrieskou ook nog bij, wat uiteraard ook zijn mooie 

kanten heeft. Vooral de schaatsliefhebbers kunnen nog even 

profiteren al is de kou wel erg extreem. 

Af en toe een bezoekje aan ons clublokaal om te kijken of de cv 

niet is uitgevallen en of alles nog wel goed functioneert zeker om 

later niet voor verrassingen te staan. Want een beetje controle 

moet er toch zijn om alles overeind te houden. Fijn dat er diverse 

leden zijn die hun zorgen hebben voor onze accommodatie. Buiten 

dit alles komen de fanatieke vliegers toch regelmatig een vluchtje 

maken, en je moet maar zo denken zolang dat verantwoord kan, 

waarom ook niet. 

We zijn met z’n allen toe aan het sociale leven van Apollo. Elkaar 

weer regelmatig zien, een babbeltje maken, even vliegen en een 

discussie hoe iets nou wel of niet moet, willen we eigenlijk 

allemaal. Wat bouwactiviteiten omdat we thuis geen plaats hebben 

of omdat we het fijn vinden en er gewoon van kunnen genieten. 

Het hoort bij de saamhorigheid en gezelligheid van de club. 

We moeten met z’n allen nog even volhouden, en heb je het even 

moeilijk denk dan terug aan alle mooie momenten die we met 

elkaar hebben meegemaakt, de vele vliegshows die we bezochten, 

onze kampeerweken en weekenden, de feestavonden, bezoeken 

aan tentoonstellingen enz. enz. Zeker als je er met collega leden 

over praat dan komen de mooiste herinneringen boven en kunnen 

we van deze hele clubhistorie wel degelijk nagenieten. 

En met de leus: na regen komt zonneschijn kunnen we de 

toekomst positief tegemoet zien. Als we de komende zomer op het 

terras zitten voor ons clublokaal zijn we die mindere dingen gauw 

vergeten en kunnen we er met z’n allen een mooi vliegseizoen van 

maken al is het ook wat later als we hadden gewild. 
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