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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: 
 

Er is heel wat gebeurt sinds het uitkomen van de laatste Gepo. 

In de vergadering van juni, waarin het bestuur zich heeft 

teruggetrokken en toch in het belang van de vereniging als interim 

doorging, melden zich spontaan enkele leden aan voor een 

bestuursfunctie zodat we niet direct in ’n crises belanden. 

Aanvankelijk zou bij de eerstvolgende vergadering na de 

zomerstop in september de tussentijdse bestuursverkiezingen 

plaatsvinden, maar omdat niet alle kandidaten aanwezig konden 

zijn is de bestuursverkiezing doorgeschoven naar de vergadering 

van 13 oktober. Een spannende en uitdagende tijd voor Apollo 

maar we vertrouwen erop dat het goed komt. De vergadering van 

oktober is dus van groot belang en we hopen op een grote 

opkomst. 

Er is deze zomer weer volop genoten van de mogelijkheden die 

het Apollo terrein te bieden heeft. De clubkampioenschappen 

konden na een periode van 2 jaar eindelijk weer doorgaan. De 

jeugd en elektro vliegers waren goed vertegenwoordigd. De 

motor, heli en drone vliegers lieten het een beetje afweten zodat 

de bekers nog in de kast staan voor het volgende jaar. Ook van de 

kampeerweken is door een groot aantal leden gebruik gemaakt. 

Sommige alleen in de weekenden terwijl anderen de hele week 

genoten. De zomer duurt nog steeds voort en we hopen dan ook 

nog veel vlieguurtjes te maken met z’n allen. 

 

De kampeerweek werd afgesloten met een gezamenlijke BBQ 
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 Vergadering Apollo 09-06-2022  

1. Opening vergadering om 20:00 uur door Gino  
 
Aanwezig: Voorzitter Gino Duarte, penningmeester Chrétien 
Sijbers en 17 leden:  

Theo Althuizen, Jack Eijkens, Dré v.d. Sterren, Roy Versleyen, 
Emiel Sijbers, Geert Willemsen, Twan Cox, Henk Litjens, Jan 
Zegers, Luc Zegers, Jan v. Osch, Hans Litjens, Jan Timmermans, 
Jan Hermans, Herman Mijling, Ap Rademakers, Joan Marsman, Leo 

Hekkenberg  
Afmeldingen: Enrico Meijer, Bram Krüger, Johan Lemmen, Jac 
Engel  

2. Notulen vorige vergadering:  

o Gino: De Horster wandel 3-daagse is op 17 juni (dus niet 17 
mei, zoals eerder vermeld) van 16:30 -18:30 Het clubgebouw is 

beschikbaar als pauze en toilet mogelijkheid.  

o J.v.Osch: Is Open dossier vorming niet in strijd met AVG? • 
Antwoord voorzitter: Het is open voor de leden, maar wordt op 

termijn afgeschaft en is niet strijd met de AVG. Er wordt geen 
persoonlijk dossier meer bijgehouden. Iedereen kan via de notulen 
bekend zijn met wat er speelt.  
 

3. Binnengekomen stukken en mededelingen:  

• Herinnering Modelvliegkamp 2022 (www.modelvliegkamp.nl)  

• FLRCV: notulen 2de kwartaalvergadering 9 mei 2022  

• Mail Jac Engel als reactie op voorgestelde wijzigen op het 
huishoudelijk reglement. Zie punt 5  
 
4. Mededelingen van het bestuur  

• Clickadvertenties op de website om extra inkosten te genereren: 
Op de website staat nu een banner met veel internetbedrijven. Als 

men iets van een van deze bedrijven koopt via deze banner dan 
krijgt Apollo daar een percentage van.  

• De Raboclub actie begint 4 september.  

• • Ledenbestand: 60 leden waarvan 1 aspirant, Rob Julicher. o 
Unaniem wordt Rob Julicher aangenomen als Apollo lid  
•  
• • Enrico heeft aangegeven om diverse redenen te stoppen als 

bestuurslid. o Een opmerking in het algemeen: Het is spijtig te 
constateren dat er leden zijn die hun mening vooral buiten de 
ledenvergadering geven en niet de moeite nemen om dit tijdens 
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de ledenvergadering te doen. Dit ondermijnt het functioneren van 
de vereniging. Dit is niet bevorderlijk voor het aantrekken van 
nieuwe bestuursleden, maar werkt eerder drempelverhogend.  

•  
• • Er bestaat nog steeds een vacature voor een secretaris en 2 
bestuursleden.  
• • De gastank wordt binnenkort gevuld.  

 
5. Op en aanmerkingen op het concept van het 
Huishoudelijk regelement:  

• De intentie van de aan de leden toegestuurde wijzigingen wordt 
door Jan van Osch (JvO) in twijfel getrokken. Hierdoor ontstond 

een discussie van JvO met de voorzitter met de volgende kern 
uitspraken: o JvO vraagt of de voorzitter heeft gevraagd waarom 

niemand in het bestuur wil?  

o Voorzitter: Er zijn leden die zich vervelend en lomp uitlaten 
richting het bestuur waardoor leden wel 3 maal nadenken om een 

bestuursfunctie op te pakken.  

o JvO geeft aan dat de voorzitter incompetent is en niet geschikt is 

voor deze functie.  

o De voorzitter geeft aan dat JvO zijn mening als vaststaande 

conclusie brengt, dit is niet constructief. Zeker als deze mening 
niet onderbouwt wordt en JvO zelf niet open staat voor een andere 
mening.  
 

 
Bijdrage van Gino aan deze notulen:  
 
o De voorzitter geeft aan, dat wanneer JvO niet aanwezig is op de 

vergadering, deze een stuk ordentelijker, constructiever en vlotter 

verloopt dan wanneer hij wel aanwezig is.  

o De voorzitter brengt een situatie naar voren die 2 jaar geleden 

wegens Corona nog niet met JvO was uitgesproken. De voorzitter 
gaf toen JvO het vertrouwen om mee te helpen een vastgelopen 
conflict op te lossen. JvO deed het tegenovergestelde. Dit werd als 
niet constructief en onrechtvaardig ervaren. Dit geschil is door 

beide persoenen uitgesproken als zijnde afgesloten.  
 
O Verder is er constructief met de overige leden gesproken over 
andere aspecten m.b.t. de verplichting van de email adres. Er zijn 

geen steekhoudende argumenten genoemd om de koers van het 
bestuur te veranderen. Het doel is om de communicatie met de 
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leden makkelijker te maken en om definitief van het papierwerk af 
te stappen.  
 

6. Hoe functioneert het bestuur en wat mag ervan verwacht 
worden:  

• Eindverantwoordelijk en aanspreekpunt voor de buurt, gemeente 
en instanties en leden.  

• Een controlerende functie op basis van gemaakte afspraken 
statuten, HHR en veiligheidsrichtlijnen.  

• Bij onvoorziene omstandigheden beslissing nemend en achteraf 

verantwoording gevend in de ledenvergadering.  

• Gino en Chrétien leggen hun functie per direct neer en blijven ad 
interim beschikbaar. Donderdag 8 september zijn er tussentijdse 
bestuursverkiezingen. Emiel Sijbers en Jan van Osch melden zich 
aan als kandidaat-bestuurslid. Gino en Chrétien zijn eventueel 

herkiesbaar.  
 
7. Kamperen en stalling:  

• 1e blok 30-06 t/m 10-07  

• 2e blok 21-7 (eventueel clubkampioenschappen) t/m 14-08  

• Tussendoor de caravan laten staan is niet gewenst.  

• Extra regels in het huishoudelijk regelement betr. kamperen, 
afval, poetsen zijn niet nodig.  

 
8. Commissies:  
 
Brevetten: geen bijzonderheden  

Geluid en vlieggebied: Er zijn 3 metingen gedaan. Geen 
bijzonderheden  
Terrein: Er is veel gedaan tijdens de onderhoudsdag. Met name 
dank aan Koen Geurts met zijn servicewagen.  

Technische dienst: Ook hier is veel afgewerkt. Er zijn nu 3 WiFi 
netwerken beschikbaar.  
Website: Graag privé aankopen doen via de clickadvertenties in 
de banner op de website. Dit levert een percentage van het 

aankoopbedrag op voor de club.  
Let op als je een app hebt geïnstalleerd van Bijvoorbeeld bol.com 
dan zal het niet werken. Dan wordt automatisch de app gekozen 
voor de bestelling en mist Apollo de sponsorbijdrage.  

Kantinebeheer: geen bijzonderheden  
Feestcommissie: Komt binnenkort bij elkaar. Nu nog geen 
nieuws.  
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Gepo: geen bijzonderheden  
 
9. Rondvraag: • Hans L. wil weten wanneer er weer een 

vliegshow of Fly-in is. Iedereen is vrij om zich hiervoor actief in te 
zetten.  

• J v.O. vraagt naar de financiële situatie van de club.  

• Geert W. geeft aan dat de container erg vol is en leeg gemaakt 
moet worden. Zet a.u.b. geen rommel naast de container, dit 
geeft aanleiding voor nog meer rommel.  

• Poetsmiddelen voor het clubgebouw kunnen via Twan Cox 
besteld worden.  
 

 
Een echte reden/motivatie kon J.v.O niet geven. Het inzicht in de 
financiële situatie hoort thuis in de jaarvergadering, tenzij er 
dringende redenen zijn om de penningmeester hiermee tussentijds 

te belasten.  
10. Sluiting van de vergadering om 22.15 uur  
 
Volgende vergadering 15 september 2022 o.a. tussentijdse 

bestuursverkiezing.  
Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn.  
Actiepunten lijst  
Nummer Actiepunt uitvoerder gereed  

2022.1 Jeugdopleiding en ledenbinding Opleiding-cie  
2022.4 Stronkenprobleem oplossen Terrein-cie  
2022.10 info startbaan Joan  
2022.11 Vliegveiligheid Brevetten-cie  

2022.13 Concept Huishoudelijk Reglement aanpassen Bestuur 

 

Wist U: dat er weer met stermotoren gevlogen is. 
Wist U: dat dit met wisselend succes was. 
Wist U: Dat de nieuwe bestuur kandidaten handtekeningen 

verzameld hebben. 

Wist U: Dat de verkiezingen in oktober plaats gaan vinden. 
Wist U: Dat we alle kandidaten succes wensen. 
Wist U: Dat er nog een kampeerweekeinde komt. 
Wist U: Dat er nog steeds gestemd kan worden voor de Rabo club 

aktie. 
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Clubkampioenschappen 23 en 24 juli 2022 

 

Tijdens de kampeerweek zijn na een afwezigheid van twee jaar weer de 

clubkampioenschappen gehouden. 

Het is duidelijk dat het zwaartepunt van het vliegen tegenwoordig niet meer bij de 

verbrandingsmotoren ligt maar dat elektro de overhand heeft. Op zaterdag avond 

streden 12 deelnemers om de eer zich een jaar lang clubkampioen te mogen 

noemen. Na een hevige strijd kon Twan Cox op het derde treetje gaan staan voor 

Ap Rademakers was de tweede plaats en de kampioen elektro werd dit jaar Jack 

Eijkens.  

Voor Gijs Nelissen was er een extra aanmoedigingsprijs. Hij kreeg een jaar lang 

jeugdlidmaatschap aangeboden en namens Ger v Gerven ook een Kamikaz cadeau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zondagmorgen stond weer in het teken van de 

jeugdwedstrijden een vrolijk gezelschap van kinderen 

en kleinkinderen gingen enthousiast met de 

werpvliegtuigen aan de gang.  

 

Van de tien deelnemers haalden er slechts negen de 

finish omdat Siem besloot dat het na een onderdeel 

tijd was voor zijn dutje.  
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Uiteindelijk werd na een hevige strijd Loek v. Egmond derde, Gijs Nelissen tweede 

en Willeke Wijnhoven ging met de eerste prijs aan de haal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het erepodium van de jeugd vliegers 

 

 

Pappa’s, Ooms en Opa’s staan de kandidaten bij  
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Apollo feliciteert : 
 

Harold Ham v/d 13-9-1971 
Yves Timmermans 15-9-2002 
Pascal Driessen 26-9-1991 
Gino Duarte 27-9-1966 

Bram Krugers 8-10-1961 
 
Namens alle Apollo-leden gefeliciteerd. 

 

Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/ 

 

   

 
 

 

  

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
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