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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: 
 

Na een periode van stilte en geen vergadering bij Apollo, lijkt nu 

de tijd aangebroken om weer van onze accommodatie te kunnen 

gaan genieten.  

De beperking die met het corona virus samen hingen zijn 

opgeheven en we kunnen weer als vanouds op ons veld en 

clublokaal samenkomen. Als nu binnenkort de lente aanbreekt en 

het weer ons gunstig gezind is hopen we wee in grote getalen te 

komen vliegen. 

Ook staat na een lange periode weer een ledenvergadering op het 

programma. Op donderdag 10 maart verwachten we jullie weer in 

het clublokaal om de stand van zaken in de vereniging te 

bespreken. Het bestuur heeft al aangegeven dat er weer voor een 

gezellige afronding zal worden gezorgd. (We reken op een eitje) 

Als je al lang niet meer op het veld bent geweest, schrik niet van 

de kaalslag in ons bosje hier is flink geoogst en de naam “bos” is 

misschien wat overdreven. Er is in elk geval genoeg zon op de 

camping. 

Inmiddels is de eerst indoor vliegavond weer geweest. Hier zagen 

we na lange tijd ons oud lid Rob Geerards weer eens terug. Samen 

met enkele fpv-drone vliegers heeft hij zich uit kunnen leven op 

het in de hal uitgezette circuit. Verder in deze Gepo staan de nog 

geplande data voor het vliegen in de Merthal. 
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Mededelingen van het bestuur van de afgelopen periode: 

 Wegens de huidige corona maatregelen willen we de 

jaarvergadering nog even uitstellen. 

Mochten we een mogelijkheid zien dan wordt je hierover 

geïnformeerd. 

 Het bestuur heeft op basis van het financieel inzicht besloten de 

contributie ongewijzigd te laten. De nota’s voor de contributie 

zullen deze maand verstuurd worden. 

• De Beker van Verdiensten mag nog 1 jaar bij de winnaars 

van het afgelopen jaar blijven, het was dit jaar te moeilijk om 

een keuze te maken tussen alle kandidaten       

• Het kenteken aanvragen voor de grasmaaier is niet 

doorgegaan, dit ivm met extra onvoorziene kosten om als 
unieke Apollo identiteit bekend te zijn bij de overheid. 

• In de bijlage de jaarkalender wat nog aangevuld moet 
worden m.b.t. de kampeerwensen? 

o Graag je verzoek voor 18 februari doorsturen naar het 
secretariaat 

o Het bestuur zal adhv de verzoeken bekijken of een 
aanvraag bij de gemeente voor een lange periode 

mogelijk is. 
• Mededeling vanuit de Federatie van Limburgse RC vliegers. 

o De voorzitter van vliegclub Bladel, Ed v.d. Akker, heeft 
zich als kandidaat-voorzitter aangemeld. In de volgende 

vergadering volgt de officiële stemming waarmee de 
continuïteit voor 3 jaar geborgd wordt. 

o Tevens heeft zich Jacq Janssen (Vliegende Hollander) als 
kandidaat-bestuurslid gemeld. 

o Nederweert heeft de lidmaatschap bij de Federatie 
opgezegd 

o Neem in de bijlage kennis van de nieuwsbrief 2022-1 

modelvliegkoepels 
• Er heeft een kennismakingsgesprek gevonden tussen het 

bestuur en de eigenaar Gert & Karin Custers van de 
varkensstal. Hierover valt te zeggen: 

o Hun plannen mbt de uitbreiding van de stallen liggen in 
lijn met die van Apollo 

o De gemeente ziet dit om andere reden anders en heeft 
waarschijnlijk het vlieggebied over het hoofd gezien. 
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o Gezamenlijk willen we hierover met de gemeente in 
overleg gaan, dit zal een officieel traject worden. 

o Het huis aan de Tienrayseweg 38 wordt voorlopig voor 2 

jaar verhuurt aan derden 
• Namens het bestuur bedankt voor het oppakken van: 

o De reparatie van de het dak dat is ontstaan door de 
storm schade 

o Het wals project dat mag gaan rollen om onze grasmat 
nog beter te krijgen 

o Het weghalen van de afgeschreven bomen, waar me we 
ons zelf een plezier doen door schade te voorkomen en 

de gemeente kosten besparen  
• In de bijlage neem kennis van de NMVK 2022 

(Nationaal  Modelvliegkamp)  

  

Actie punten: 

• In de voorbereiding  van de jaarvergadering het verzoek aan 
de voorzitters van de commissies een jaarverslag naar het 
secretariaat te sturen. Dit mag best kort zijn. 

• Bestuur inplannen van de jaarvergadering 

  

Met vriendelijke groet, 

  

                               Gino Duarte, voorzitter MVC Apollo’68 
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Uitnodiging en agenda jaarvergadering 10 maart 2022 

Beste Apollo lid, 

Je bent uitgenodigd voor de jaarvergadering op 10 maart, we 

hopen dat je aanwezig zult zijn. Na de vergadering zorgen we voor 

een gezamenlijke en gezellige afronding. 

Check ook de jaarplanning 2022 als concept voor goedkeuring 

tijdens de vergadering. 

Agenda:  

• Opening jaarvergadering 

• Algemene mededelingen namens het bestuur 
o Overname vlakschuurmachine (van Piet V) 
o Stormschade 
o Bomenbestand op het terrein 

o Jaarplanning 2022 
• Jaarverslag 2021 penningmeester 

o Verslag kascommissie 
o Aftreden kascommissie lid Ap Rademakers 

o Toetreden nieuwe kas commissie lid. 
• Bestuursverkiezing 

o Chrétien Sijbers is als Penningmeester herkiesbaar 
o Aanvulling overige bestuur posities         

• Jaarverslag  2021 commissies 
o Website 
o Technische dienst 
o GePo 

o Geluid  
o Terrein 
o Brevet 
o Kantine 

o Feest 
• Mededelingen commissies 

o Website 
o Technische dienst 

o GePo 
o Geluid  
o Terrein 
o Brevet 

o Kantine 
o Feest 

• Rondvraag  
• Sluiting vergadering 

 Met vriendelijke groet, Bestuur MVC Apollo ‘68 



7 
 

Wist U dat:  

Wist U: Dat op zondag 17-10 IGG bij Apollo te gast was 
Wist U: Dat de wind weer goed heeft huisgehouden op ons terrein 
Wist U: Dat er van de enkele gezonde bomen een paar zijn 

omgewaaid. 
Wist U: dat de kettingzaag van Roy is gesneuveld op al dat hout. 
Wist U: Het windscherm op ons terras ook een klap heeft gehad. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Apollo feliciteert : 
 

Alle leden die in de afgelopen periode jarig zijn geweest! 
En in komende periode: 
 

Piet Veekens 4-3-1947 

Twan Cox 7-3-1961 
Theo Althuizen 16-3-1946 
Niels Cox 24-3-1993 
Theo Teuwsen 27-3-1943 

Roy Versleijen 1-4-1980 
Peter Hanssen 2-4-1960 
Jan Zegers 4-4-1956 
Enrico Meijer 5-4-1974 
  

 
Namens alle Apollo-leden gefeliciteerd. 
 

 

  Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/ 
 

 
   

 

  

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
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In voorbereiding op het vliegseizoen zijn er diversen 

bouwactiviteiten. 
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Hopelijk zien we dit binnenkort  

allemaal op het veld terug. 
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Indoorvliegen: 

 

  

Het indoorvliegen is weer van start gegaan. 

We hebben nog 3 datums vastgelegd, en deze zijn als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zet deze alvast in je agenda! 

 

Het indoorvliegen start vanaf 19:30 uur in de Merthal in Horst. 

Iedereen is welkom. Dus mocht je geen indoorvliegtuig hebben, 

kom dan gerust kijken om er met zijn allen een leuke en gezellige 

avond van te maken. 

Voor de vliegers: zorg dat je toestel weer heel is voor 

binnenkomst, en met volle accu's! 

 

Locatie van de Merthal: Binnenkomst gelieve achterom (bij de 

parkeerplaats). 

Gasthuisstraat 30 

5961 GB Horst 

 

Groetjes, 

Luuk Zegers 
  

Datum:  

Dinsdag: 15 Maart 2022 

(aangepaste datum) 

Dinsdag: 5 April 2022 

Dinsdag: 26 April 2022 
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