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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, 

Nu we alweer de jaarvergadering op het veld hebben kunnen 

houden, en veel van onze vergrijzende leden zijn ingeënt, ziet het 

ernaar uit dat we een mooie vliegzomer tegemoet gaan. De eerste 

kampeerweek en inmiddels voor de liefhebbers ook nog het eerste 

kampeerweekeinde zitten er weer op en als we rekening houden 

met de basisregels kan er weer het een en ander. 

Hopelijk worden binnenkort ook nog de maatregelen voor het 

kantinegebruik versoepeld en kunnen de mondkapjes in de 

prullenbak. 

Op het veld is door Luuk een testvlucht gemaakt met een nieuwe 

turbine scout. Volgens zijn eigen zeggen schiet het op maar is niet 

overdreven snel. (Luuk kan nog vlug kijken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende ledenvergadering is door het bestuur vastgesteld op 

01-07-2021 om 20.00 uur in of voor het clublokaal. Zoals in een 

mail naar alle leden is aangekondigd. 

We zien jullie op 01-07-2021! 
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Wist U dat:  

 
Wist U: dat we weer op molenjacht geweest zijn.  
Wist U: dat dit 8 mollen fataal is geworden. 

Wist U: dat er sindsdien duidelijk minder molshopen zijn.  
Wist U: dat het veld weer is hersteld van de kraaienaanval 
Wist U: dat de pomp installatie weer operationeel is. 
Wist U: dat hiervoor nieuwe kleppen zijn geinstalleerd. 

Wist U: dat het sproeiprogramma is herschreven  
Wist U: dat het veld nu weer ’s nachts wordt beregend. 
 
 

 
 
 
 

Dream-team 
Aan het werk 
 
 

   
 
 
 
 
 
Apollo feliciteert: 
Dré v/d Sterren   23-05-2021 
Albert Willemse  08-06-2021 
Koen Geurts   18-06-2021 

Jens Sijbers   20-06-2021 

Johan Lemmen   21-06-2021 
Joan Marsman   25-06-2021 
Mathijs Knippenbergh 28-06-2021 

 
Namens alle Apollo-leden alvast  
een fijne verjaardag toegewenst! 
 
 

                                                           Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/ 
 

 

 

 
  

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
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Bestuursvergadering 15-05-2021 

 

1. Opening vergadering om 14:00 uur door Gino 

2. De voorzitter vraagt om reacties vanuit de leden over 

de afgelopen periode. 

• Geen aan of opmerkingen, specifiek of in het algemeen 

te benoemen m.b.t. het functioneren van het bestuur 

over de afgelopen periode. 

• Er was wel een vraag van Jack Eijkens, waarom de GePo 

zo dun was. Het bestuur gaf aan dat na sommige 

bestuursvergaderingen niks te melden was, dan was er 

niets door te geven aan de GePo team. Leo Hekkenberg 

gaf nogmaals aan dat vulling door de leden nog steeds 

welkom was. 

Aanwezig: Jack Eijkens, Leo Hekkenberg, Emiel Sijbers, Peter 

Timmermans, Yves Timmermans, Theo Althuizen, Theo 

Teuwsen, Jan Kuipers, Eric Kuipers, Wido Bierman, Twan 

Cox, Gino Duarte, Enrico Meijers, Chrétien Sijbers, Emiel 

Sijbers, Marcel van Hees, Jan Hermans, Henk Litjens, Hans 

Litjens, Joan Marmsman, Herman Mijling, Ton Nelissen, Ap 

Rademakers, Albert Willemse, Gert Willemse, Jan Zegers, 

Luuk Zegers. 

Afmeldingen: Thijs Sevens, Ton Driessen, Jan Timmermans, 

Peter Kohlen, Frits Brugman, Ilja Veekens, Rene Janssen, 

Harold van den Ham, Ruben Wijnhoven, Bert Mulders 

Punten ter aanvulling van de agenda: Geen 

Punten voor de rondvraag: Geen 

3. Notulen vorige vergadering 

• Geen opmerkingen 

4. Binnengekomen stukken 

• FLRCV: Notulen 2de kwartaalvergadering 10 mei 2021 

• HadM: Verleende kampeerontheffing en acceptatie 

melding 12 dagenregeling 

5. Mededelingen van het bestuur 

• Ledenbestand: 65 Leden waarvan 0 aspiranten 

• Huishoudelijk reglement geen aanpassingen.  

o Actiepunt: M.b.t introductie van het Exploitatie 

nummer  

6. Jaarverslag Penningmeester financieel verslag van 2019 

en de budgettering 2020 
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• Kascontrole commissie 
Ap Rademakers doet verslag en verklaard dat de 

Kascontrole akkoord gaat met het jaarverslag van de 
Penningmeester. 
Jan Hermans is aftredend en wordt bedankt voor zijn 
inzet.  Ap Rademakers zal volgend jaar versterkt worden 

door Ton Nelissen 
7. Jaarverslag Secretaris: Geen 

8. De voorzitters van diverse commissie geven a.d.h.v. een 

jaarverslag een toelichting.   

• Geluid 

i. Blijf de vluchten registreren hetzij digitaal of 

analoog, hiermee doen we ons zelf een plezier als 

we met de getallen naar de gemeente moeten 

gaan. 

• Terrein 

i. Het verslag is al gepresenteerd in 1 van de vorige 

GePo’s 

ii. Uitbreiding sproei installatie om de engerlingen te 

bestrijden 

• Technische dienst 

i. Storingen in het gebouw lijken verholpen. 

ii. Onderhoudsactiviteiten kunnen pgepakt blijven 

worden, zie lijst bij de ingang 

iii. Lekkage in de keuken is opgelost door Albert 

Willemse, dank je wel voor de snelle aanpak. 

• Brevet 

i. De resterende brevetten worden vandaag aan de 

aanwezige leden uitgedeeld. 

• Website 

i. Geen opmerkingen 

• Kantinebeheer 

i. Geen opmerkingen 

• Feestcommissie 

i. Geen opmerkingen 

9. Bestuursverkiezing:  

• Er is vooraf uitgebreid hierop in gegaan over wat leden 

belemmert om zich als bestuurslid aan te melden. 
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o De hoofdreden blijkt dat men in de vrije tijd niet als 

bestuurslid wil blootstellen aan gedrag van leden 

die continu spanningen oproepen in de vereniging. 

o Ook leeft er een gevoel voor een transitie van 

huidige bestuursvorm naar een autonoom 

bestuursvorm. 

▪ Het bestuur geeft aan dat dit idee 

bespreekbaar is. Als het eindresultaat 

uiteindelijk niet zo wordt dat draagvlak met de 

leden zover afneemt en dat uiteindelijk alles 

bij het bestuur komt te liggen, qua regelen en 

uitvoering. 

• Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor een 

bestuursfunctie hetzij als secretaris of voorzitter. Gino 

Duarte is herkiesbaar. Er valt niemand te kiezen, Gino 

Duarte is bij deze voor weer 2 jaar aangesteld als 

voorzitter. 

10. Bedankje voor Wido Bierman met een Horsterner bitter, 

als afgetreden bestuurslid 

11. Ondanks dat het rustig is geweest afgelopen jaar, toch 

een bedankje voor Twan Cox en Riet Litjens voor hun 

onvoorwaardelijk inzet achter de schermen. 

12. 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 zo goed als afgerond. 

Terrein: Ap Rademakers 

• Actiepunten: 

• Bosonderhoud jarenplan 

• Beregeningsinstallatie, kleppenplan nieuwe opzet 

onderhanden, uitbreiding. Er gaat een offerte naar het 

bestuur.  

Website: Emiel Sijbers  

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

Feestcommissie: Jan Hermans – Harold van de Ham – Twan Cox 

.   
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• Actiepunten:  

• Vastleggen datum feestavond voor 2021. Wordt in 

overleg met de GePo-mannen geregeld 

Technische dienst: Johan Lemmen, Theo Althuizen, Joan 

Marsman. 

 

13. De beker van verdiensten over het jaar 2020. Gaat naar 

diegene die een concept hebben opgezet en leven in hebben 

geblazen ervoor te zorgen dat de sanitair voorzieningen met 

plezier gebruikt kunnen worden. Hier voor hartelijk dank 

namens het bestuur en alle leden. Dit zijn Dré van der 

Sterren, Ap Rademakers, Roy Versleijen en Enrico Meijer.  

 

14. Rondvraag:   

• Joan Marsman: mededeling dat MVC Apollo’68 sinds 2019 

als Luchthaven geregistreerd staat. De gemeente HadM 

ons hierover geïnformeerd moeten hebben. 

o Herman Mijling als reactie hierboven op: Dan mag de 

kantine open want dat hoort bij die status. 

o Het bestuur gaat dit uitzoeken bij de gemeente HadM 

 

Sluiting: Gino sluit de vergadering om 15:05 uur wat op zich een 

recordtijd bij gemis van vele verslagen en zeer ordelijke is 

verlopen met constructieve bijdragen. En nodigt iedereen uit voor 

te genieten van een broodje ei en vrij drinken. 

  



9 
 

 

 

Agenda volgende vergadering 

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

a. Vacature secretaris en bestuurslid 

5. Wat te doen met de startbaan? (Joan Marsman) 

6. Huishoudelijk regelement i.v.m. introductie 

exploitatie nummer (Bestuur) 

7. Commissies  

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

Actiepunten Bestuur 

1. Bestuur Jeugdopleiding en ledenbinding 

2. Bestuur Dropbox => Office 365 Family je € 99 per 

jaar 

 

 

Uitreiking beker van verdiensten 2020.  

 

Ook tijdens het verloren corona jaar van 2020, blijkt het alsnog 

mogelijk te zijn om de beker van verdiensten uit te kunnen reiken. 

Wat het meest voor de hand lag was om net als bij de 

Eurosongfestival de winnaars van het vorig jaar deze beker te 

laten houden. En wie waren dat ook alweer? O ja, dat was de 

grasmaaiploeg met: Leo Hekkenberg, Piet Veekens, Jack Eijkens, 

Ton Nelissen, Ilja Veekens en Ap Rademakers.  En nee, deze keer 

zullen we hem zeker niet vergeten: Onze Niek Mulders, ook hij 

hoorde in het rijtje thuis van illustere vrijwilligers die in 2019 hun 

sporen hebben verdiend. 

Maar nu terug naar 2020, wie is het of wie zijn het, die zijn sporen 

heeft achtergelaten en waren we daarvan onder de indruk. Je 

gelooft het niet, dat waren meer personen dan dat we in eerste 

instantie gedacht hadden. Nu de volgende vraag waren we hier 

heel blij mee? Het zal je misschien verbazen, maar als je hierbij 
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uitkomt dan zou niemand er echt blij mee zijn. Neem even de tijd 

om dit te laten bezinken, spoel even terug over wat er net gezegd 

is geworden. Heb je al een idee op welke knop ik aan het drukken 

ben? Of ooit afgevraagd waarom er touwtjes en kettingen in de 

lucht hangen? 

Okay genoeg hints. Nu kan ik alvast verklappen dat het om 4 

personen gaat, die het hierbij niet hebben laten zitten. 2 hebben 

een simpel concept uitgewerkt en 2 anderen hebben er leven in 

geblazen. Het belangrijkste is, dat ze gewoon zijn begonnen en 

sinds dien hebben alle leden en de clubkas hier direct profijt van 

gehad. Hierbij mag het niet blijven, dus bij deze ook een oproep 

aan ieder lid om na een periode gebruik ook een bijdrage te 

leveren en dit op de poetslijst te noteren.  

Dames en Heren, het volgende is duidelijk, het betreft een goed 

initiatief dat beloont mag worden. We willen graag naar voren 

hebben: Dré van der Sterren, Ap Rademakers, Roy Versleijen, 

Enrico Meijer. Zij hebben een start gemaakt en ervoor gezorgd dat 

we schone sanitaire voorzieningen hebben, waar we allemaal 

gebruik van kunnen maken. 

Bij deze dragen wij graag, de beker van verdiensten voor het 

jaar 2020 aan jullie over. Geniet van de bij behorende 

versnaperingen en succes met het regelen m.b.t. wie en 

wanneer de beker thuis mag hebben      . 

 

Hartelijk dank namens het bestuur en alle leden van Apollo ’68 

 
 

De bekerwinnaars op de foto, 

Dré van der Sterren was 

helaas niet aanwezig tijdens 

de uitreiking 
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Terrein commissie aan het werk. 

 

Het door de kraaien mollen en engerlingen en emelten verwoest 

stuk van het vliegveld is recent door een paar leden van de 

vereniging opgeknapt. 

De geleende frees en vooral ook de wals waren hierbij welkome 

werktuigen. 

Het gesponsorde graszaad is een beetje lui en houdt zich, ondanks 

het sproeien nog verscholen in het zand. 

We wachten geduldig af. 
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