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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: 
 

De afgelopen onderhoudsdag hebben we ons weer verdienstelijk 
kunnen maken voor onze vereniging. 
De hoofdprioriteit lag deze keer bij de uitbreiding van de 
beregeningsinstallatie, een flinke klus en de planning was dat dit 

deze onderhoudsdag klaar moest zijn. 
Al gauw was Ap daar met de sleuvenfrees, maar voordat we 
konden beginnen met sleuventrekken eerst even kijken waar de 
leiding zat. Met veel graafwerk en ’n misverstandje omdat ‘n kabel 

nu eenmaal geen tyleenslang is, konden we starten met het 
maken van de sleuven en kon het karwei beginnen. 
Even flink doorwerken zodat de sleuvenfrees voor 12.00 uur weer 
ingeleverd werd bij Lumar. Anders betaal je zomaar het weekend 

tarief. 
De afwerking kon beginnen en de sproeileiding werd op drie 
plaatsen uitgebreid. Iedereen wist wat hij doen moest en aan goed 
gereedschap geen gebrek. Koen Geurts had zijn service wagen 

even op het terrein geparkeerd en zo konden we gebruik maken 
van alles wat we nodig hadden om de klus te klaren. 

Alles werd goed aangepast op de bestaande leiding en na enkele 
uurtjes in de namiddag was de lijm uitgehard en kon Ap het hele 

zaakje in bedrijf zetten en was alles gemaakt zoals bedacht. Er 
staan nu voldoende sproeiers op soms een zeer geringe afstand. 

😉 Een mooi karweitje en een stukje teamwerk en daarbij bij 

iedereen voldoening voor het mooie resultaat.  

Ook de andere punten op de lijst werden voor het grootste 
gedeelte afgewerkt zodat we weer konden terugkijken op een 
geslaagde onderhoudsdag. Voor de inwendige mens was goed 

gezorgd en na de klus nog even een gezamenlijk drankje om de 
productieve dag af te sluiten. 
Iedereen bedankt voor de bijdrage 
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Vergadering Apollo 12-05-2022 

 

1. Opening vergadering om 20:05 uur door Gino 

Aanwezig: Voorzitter Gino Duarte, Enrico Meijers en 17 leden 

Afmeldingen: Chrétien Sijbers, Jan Hermans, Bram Krügers 

 

2. Notulen vorige vergadering: 

• i.p.v. “wijze mannen” wordt bedoeld dat leden indien 

nodig, kunnen helpen  met handhaven van algemeen 

aanvaarde regels, en het bestuur kan vragen aan leden 

om bepaalde zaken te behartigen in naam van het 

bestuur. 

• Wat betreft de startbaan: Joan zal de informatie bundelen 

zodat dit onderwerp later besproken kan worden. 

• Wat betreft de website: Joan heeft het bericht over click 

advertenties naar Chrétien gestuurd, die het doorstuurde 

naar Emiel. 

• Wat betreft de feestavond: deze is niet 14 juni maar in 

september. Meer info volgt. 

 

3. Binnengekomen stukken en mededelingen: 

• Bedankje van IGG => https://youtu.be/dTVPbwKX7HE  

• Uitnodiging dorpsdialogen subsidie 2023. Apollo was niet 

aanwezig 

• Mirthe Cox heeft zich afgemeld als lid. 

 

4. Mededelingen van het bestuur 

• 9 mei FLRCV-vergadering, met aandacht voor 

veiligheidsaspecten. Joan en Chrétien waren aanwezig. 

Evenementen/omgevingsvergunning voor modelvlieg 

verenigingen is uitgesteld naar september 2022. 

• Horster wandel 3-daagse 17 mei van 16:30 -18:30 

Clubgebouw is dan beschikbaar als pauze en toilet 

mogelijkheid. 

o Aanwezigheid van de leden is gewenst voor promotie 

van onze hobby.  

• Ledenbestand: 60 Leden waarvan 1 aspirant, Rob Julicher. 

• De voorzitter heeft Piet Vaessen laten weten dat hij 

welkom blijft bij alle Apollo activiteiten. 

https://youtu.be/dTVPbwKX7HE
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• Fa. Martens aan de Tienrayseweg ondervindt geen hinder 

van de vlieg activiteiten van Apollo. 

• Vacature secretaris en bestuurslid is nog niet ingevuld. 

 

5. Huishoudelijk regelement concept:  

A. Update m.b.t.  exploitatie nummer 

1. Elk toestel moet een RDW exploitatienummer hebben. 

2. Vliegen met het Apollo nummer mag alleen op eigen 

terrein. 

3. Als je een eigen nummer hebt, gebruik dat dan. 

4. Vlieg je op een ander terrein, dan moet je een eigen 

nummer gebruiken. 

5. Dit is aan te vragen op de RDW website en kost €13,- 

per jaar. 

 

B. Update m.b.t.  voorwaarden voor lidmaatschap 

1. Contributie betalen, liefst met een automatische 

incasso (bespreken met penningmeester). 

2. Het gebruik van een exploitatie nummer 

3. Verstrekken van privacy gegevens (adres, tel. nr., 

email adres) i.v.m. bereikbaarheid. 

4. Alle vluchten digitaal of op papier loggen. 

5. Het tonen van gewenst gedrag 

 

C. Update m.b.t. handhavingsaspecten 

1. Wat betreft de handhaving en disciplinaire 

maatregelen ligt de expertise bij de commissies. 

2. Als leden zich structureel niet aan het HHR houden, 

zullen zij meet naam in de notulen vermeld worden 

i.v.m. open dossier vorming. 

 

Dit concept voor het aanpassen van het HHR komt op papier, 

iedereen kan hierop reageren 

 

6. Commissies:  

 

Brevetten: vlieg veiligheid valt onder de brevetten.  

Wanneer is iemand niet meer in staat om veilig te vliegen? 

Er is sociale controle, help elkaar en spreek elkaar op een 

vriendelijke manier aan. 
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Geluid en vlieggebied: geen bijzonderheden 

 

Terrein:  

- Zaterdag 14-5 is een onderhoudsdag gepland, er zijn 17 

aanmeldingen. 

- De graafmachine van Lumar moet voor 12 uur retour, 

eventueel kan hij bij Leo gestald tot maandag. 

- Stronken weghalen met een stronkenfrees door Kurstjens 

recycling kost € 125,- per uur ex BTW komt bij dat er een 

klic melding gedaan moet worden á € 35,- voor ca 20 

stronken gaat het om een totaalbedrag van rond  de € 

620,-. Alternatief is het huren van een stronkenfrees bij 

Lumar of Boels gaat richting de € 200,- Conclusie dit wordt 

te duur. We laten de stronken staan. 

 

Technische dienst:  

- Tijdens de onderhoudsdag  worden divers punten 

nagelopen. 

 

Website: geen bijzonderheden 

 

Kantinebeheer: geen bijzonderheden 

 

Feestcommissie: geen nieuws 

 

Gepo: geen bijzonderheden 

 

7. Rondvraag: 

- Is het i.v.m. de veiligheid misschien verstandig om de 

banken van het veld achter het hek te plaatsen? Piloten 

zitten soms ook graag in het zonnetje, dus de banken 

blijven op hun plaats. Let wel op veiligheid. 

- Voor gast-vliegers liggen er formulieren in een 

keukenkastje om in te vullen. 

- Het concept Huishoudelijk Reglement zal in juni zijn 

aangepast en wordt in de volgende jaarvergadering 

definitief vastgesteld. 

 

8. Sluiting van de vergadering om 22.15 uur 
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Actiepunten lijst 

 

Nummer  Actiepunt     uitvoerder  gereed 

2022.1 Jeugdopleiding en ledenbinding  Bestuur    

2022.4 Stronkenprobleem oplossen    Terrein-cie  

2022.5  Beregening uitbreiden aan de noordkant Terrein-cie 

2022.10 info startbaan  Joan 

2022.11 Vliegveiligheid Brevetten-cie 

2022.13 Concept Huishoudelijk Reglement aanpassen Bestuur 

 

 

 

 

Agenda volgende vergadering 9 juni 2022  

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

a. Vacature secretaris en bestuurslid 

5. Commissies  

6. Rondvraag 

7. Sluiting 
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Wist U: dat het windscherm is gerepareerd 
Wist U: dat de Corsairtjes elkaar uit de lucht vliegen 

Wist U: dat repareren niet altijd op het terrein kan 
Wist U: dat de kampeerders weer zijn gesignaleerd 
Wist U: dat het eerste exemplaar hangtafel in het “bosje” staat 
Wist U: En dat de waterpas hier niet aan te pas is gekomen 

Wist U: Dat er leden waren die de stronken wilden uitroken. 
Wist U: Dat hiertegen protest is ingediend van benedenwinds. 
Wist U: Dat Jan zijn Xtra 60 er gekleurd op staat 
Wist U: En dat duidelijk is dat hij niet wordt overgeschilderd 
 

Apollo feliciteert : 
 
Alle leden die in de afgelopen periode jarig zijn geweest! 
 

En in komende periode: 
 
Albert Willemse 8-6-1969 
Koen Geurts 18-6-1982 

Jens Sijbers 20-6-2004 
Johan Lemmen 21-6-1971 
Joan Marsman 25-6-1951 
Matthijs Knippenbergh 28-6-1982 

Bert Mulders 6-7-1960 
Peter Timmermans 11-7-1969 
Hans Volleberg 15-7-1957 
Peter Köhlen 17-7-1955 

Niek Mulders 19-7-1991 
Ruben Wijnhoven 1-8-1978 
Ger Gerven v. 1-8-1935 
Ben Brok 9-8-1966 

Ton Nelissen 9-8-1944 
 
Namens alle Apollo-leden gefeliciteerd. 

  

Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/ 
 

 
   

 
  

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
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  Clubkampioenschappen 2022 

 

Dit jaar worden de kampioenschappen gehouden op zaterdag 23 

en zondag 24 juli. Uiteraard weer ruimte genoeg voor gezamenlijk 

kamperen en een gezellig weekend. 

Dit jaar op de zaterdag de helikopters en de vliegtuigen met 

verbrandingsmotoren. 

Op de zondagmorgen de jeugdkampioenschappen met wederom 

het mooie en vertrouwde circuit. Altijd een mooie publiekstrekker. 

Op zondag namiddag het elektrovliegen met de meest 

uiteenlopende modellen van klein tot groot. 

De natuurlijk onpartijdige jury zal weer een goed vliegbaar 

programma zorgen en alle leden op hun kunnen beoordelen. 

Meedoen is natuurlijk belangrijker dan winnen, maar wie weet valt 

jou dit jaar de eeuwige roem ten deel. 

 

De winnaars van de laatste jeugd kampioenschappen in 2019 

met de Kampioen jeugd Lucas, 2e Willeke, 3e Tess 
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De kampioenen van 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fan 

 Drone vliegen     Verbrandingsmotor   Electro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Clubkampioen  Heli vliegen    Piloot van het jaar 
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Impressie van de eerste kampeerweek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De eerste “stronkhangtafel”   Jong geleerd ……… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Slecht weer activiteit 
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