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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 begin van de maand maart, tevens de start van de 

meteorologisch lente en met al een paar mooie dagen achter ons 

die de lentekribbels losmaken, kunnen we bijna niet wachten tot 

we weer wat meer naar de normale situatie op het veld terug 

kunnen keren. 

Natuurlijk zijn er nu ook wel wat activiteiten op het veld, binnen 

de beperkingen zoals door Gino verderop in deze Gepo 

beschreven, maar we hopen toch weer op een tijd dat we zonder 

al te veel regeltjes van ons terrein en het clublokaal kunnen 

genieten. 

Nog een paar weken en dan gaat de zomertijd weer in en is er ook 

weer de gelegenheid om ’s avonds een vluchtje te maken.  

Als we weer een paar dagen met mooi weer tegemoet kunnen zien 

zal, naar verluid de jaarvergadering buiten op het veld 

plaatsvinden zodat we het jaar 2020 af kunnen sluiten.  

Met de nieuwe Europese regels zal ook bij Apollo een verplicht 

exploitatienummer op onze modellen worden ingevoerd. Verder 

uitleg hierover in de notulen van de bestuursvergadering verderop 

in dit blad. 

Nog even volhouden en dan hopen we weer dat we met z’n allen 

op mooie dagen met volop plezier van onze hobby en 

accommodatie kunnen genieten. 
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Wist U dat:  

 
Wist U:  Dat de contributie dit jaar hetzelfde is gebleven  
Wist U: Dat deze gestaagd binnenstroomt bij de 

penningmeester. 
Wist U: Dat er al diverse leden zijn gevaccineerd.  
Wist U: Dat we hopen op een volledig bestuur na de 

jaarvergadering. 

Wist U: Dat het clublokaal en sproei-installatie de strenge vorst 
heeft doorstaan. 

Wist U:  Dat onze camera’s weer in bedrijf zijn. 
Wist U: Dat de mollen ons terrein mollen. 
Wist U: Dat we ons eitje jaarvergadering wel eens een paaseitje 

kan zijn. 
Wist U: Dat de vooruitzichten hoop geven op kamperen. 
Wist U: Dat we deze keer afsluiten met de leus: De aanhouder 

wint!! 

   
 
Apollo feliciteert: 

 
Theo Althuizen  16-03-2021 

Niels Cox   24-03-2021 
Theo Teuwsen  27-03-2021 

Roy Versleijen   01-04-2021 

Peter Hansen  02-04-2021 
Jan Zegers  04-04-2021 

Enrico Meijer  05-04-2021 
 

 
Namens alle Apollo-leden alvast  

een fijne verjaardag toegewenst! 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                                        Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/ 

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
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Bestuursvergadering 01-03-2021 

 

1. Binnengekomen stukken 

• Notulen van de Federatie van vergadering 22-02-

2021 

 

2. Mededelingen van het bestuur 

• Ledenbestand: 67 Leden waarvan 0 aspiranten 

• 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.  

• De aanvraag van het exploitatie nummer voor Apollo 

loopt helaas vertraging op.  Zodra we het nummer 

hebben zullen we dit met jullie delen.  

• Met de introductie van het exploitatienummer moeten 

we nagaan welke wijzigingen nodig zijn in het 

huishoudelijke reglement. Denk aan: 

▪ Elk toestel is verplicht een exploitatienummer te 

hebben, een eigen nummer of van Apollo’68. 

▪ ???    

• Met de introductie van het exploitatie nummer, dat 

vanaf 01-01-2021 op Europees niveau is ingegaan. 

Hebben diverse verzekeringsmaatschappijen als 

reactie hun polissen hierop aangepast. 

▪ Zo ver bekend dekken de polissen van volgende 

verzekeringsmaatschappijen het modelvliegen niet 

of niet voldoende: Nationale Nederlanden, Aliander 

en Aegon.  

▪ Bijvoorbeeld bij Central Beheer wordt het 

modelvliegen wel gedekt. Vandaar aan iedereen 

het dringend verzoek om zijn polis hierop te 

controleren.  

▪ Vanuit het bestuur doen we dat ook met betrekking 

tot de clubverzekering. 

• Jaarvergadering 

▪ Als de weersomstandigheden het toelaat (droog en 

aangenaam), gaan we de jaarvergadering buiten 

op het terrein houden, dit kan op een zaterdag- of 
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zondagmiddag worden.  Je wordt dan zo gauw 

mogelijk via de mail op de hoogte gesteld. 

▪ Als om diverse redenen dit te lang gaat duren, dan 

sluiten we een onlineoverleg met Teams niet uit.  

• De hoofdreden is dat het bestuur het 

afgelopen jaar 2020 netjes wil afsluiten. 

• Een moment van afstemming en controle of 

we nog steeds dezelfde doelen voor ogen 

hebben. 

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 in gang gezet. 

Terrein: Ap Rademakers 

• Het bestuur heeft het Jaarverslag inmiddels ontvangen  

• Actiepunten: 

• Bosonderhoud jarenplan 

• Vliegveld engerlingen bestrijding (molshopen en door 

kraaien omgeploegde 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, Jan Hermans 

• 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.       
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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 

 

Aangepaste regels van Apollo tijdens de corona periode  

 

In overleg met de gemeente Horst aan de Maas is de volgende ruimte gegeven om 

de modelvliegsport te beoefenen: 

• Dat alleen leden zijn welkom, dus geen partner en geen gastvliegers. 

• Er mogen maximaal 4 leden op het vliegveld aanwezig zijn 
o Deze zijn aan het: 

▪ Opbouwen /gereed maken voor de vlucht 
▪ Starten, vliegen of landen 
▪ Afbouwen/ gereed maken om naar huis te gaan 

• De overige leden die aanwezig zijn, spreken onder elkaar af wie aan de 
beurt is om het terrein op te gaan. Intussen ga je maar lekker wandelen 
over het terrein of in de buurt. Dus geen samenscholing op het terras bij 
het clubgebouw. 

•  
De basisregels zoals met de gemeente afgesproken zijn: 

• Opvolgen van de RIVM-maatregelen => waarvan afstand houden van 
1,5 meter de meest relevante is 

• Het clubgebouw blijft op slot, alleen bij dringende situaties mag 1 
persoon naar binnen. (met uitzondering van het bestuur) 

• Alleen brandstof toestellen die voldoen aan de toegestane geluid 
criteria, dus geen toestellen die onder de geluidsontheffing vallen. 

ls er een controle, hetzij door de politie of een BOA, en jullie komen er niet uit, laat 

ze dan contact met de voorzitter opnemen (0642711234). 

 

Met vriendelijke, 

 Gino Duarte namens het bestuur. 
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