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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  

    

http://mvc-apollo68.nl/
http://mvc-apollo68.nl/
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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.  

    

  

Woord van de redactie:               

  

De herfst is weer in het land en de lange zomeravonden zijn weer 

voorbij. Er is de afgelopen periode veel gekampeerd en optimaal 

gebruik gemaakt van onze accommodatie. De meeste caravans 

staan weer in de stalling maar misschien moeten we ze dit jaar 

nog een keer voor de dag halen. Verderop in deze GEPO een 

oproep van Roy om de interesse te peilen voor een 

midwintercamping. We zijn zeer benieuwd naar de belangstelling 

voor dit al vaker besproken avontuur.  

Natuurlijk blijven we ook in de herfst en winter, als het weer het 

toelaat, gewoon vliegen.  

De feestavond met de viering van 40 jaar GEPO was uitermate 

geslaagd. Het was gezellig druk in het clublokaal en er werd 

gesmuld van het overheerlijke buffet.  

De komende vergadering met bestuursverkiezingen op donderdag 

13-10-2022 wordt ook aangekondigd. We hopen op een grote 

opkomst tijdens deze voor onze vereniging zo belangrijke 

vergadering.  
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Hallo Apollo leden,  

Er is al vaker over gesproken maar nu wil ik de interesse peilen om 

een mid-winter camping te houden op het vliegveld.  

We zouden vanaf 3e kerstdag en dan tot 2 januari kunnen blijven.  

We kunnen dan met de aanwezigen en eventueel ook niet 

kampeerders oudejaarsavond vieren.   

Mocht er genoeg interesse zijn, willen we dit graag organiseren 

met een paar kleine leuke activiteiten zoals bv BBQ in de winter.  

Een paar vuurkorven en een halve meter sneeuw zouden het 

plaatje compleet maken.   

Groetjes Roy,   

    

  

    

Wist U dat:   

Wist U: dat we weer een feestavond hebben gehad.  

Wist U: deze zeer goed geslaagd was.  

Wist U: tijdens de feestavond het 40 jarig bestaan van de GEPO 

werd gevierd.  

Wist U: we op 13 oktober extra bestuursverkiezingen hebben.  

Wist U: we daarna weer verder kunnen met 5 bestuursleden.  
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Wist U: dat we een middag voor de buurt georganiseerd hebben.  

Wist U: dat deze ’s middags voor de feestavond was.  

Wist U: dat de 5 personen die zich hadden aangemeld ook geweest 

zijn.  

  

 

  

  

  
Apollo feliciteert :  

  

  
Namens alle 

Apollo-leden 

alsnog gefeliciteerd.  

        

    Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/  

  

  

 

Ap  Rademakers  25-10-1951 

Emiel  Sijbers  28-10-1977 

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
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Vergadering Apollo 15-09-2022  

  

1. Opening vergadering om 20:00 uur door Gino  

Aanwezig: Voorzitter Gino Duarte, penningmeester Chrétien 

Sijbers en 18 leden:  

John van Soest, Eric Kuipers, Harold v.d.Ham, Ben Brok, Peter 

Hanssen, Bram Krüger, Jack Eijkens,  

Dré v.d. Sterren, Roy Versleyen, Emiel Sijbers, Twan Cox,  Jan 

Zegers, Luc Zegers,  Hans Litjens,   

Jan Hermans, Herman Mijling, Ap Rademakers, Joan Marsman,  

Afmeldingen: Theo Althuizen, Leo Hekkenberg (Leo is op 

wandelvakantie in de regen, “dit is hem van harte gegund” ;-)  

  

2. Notulen vorige vergadering:  

 • Geen opmerkingen  

  

3. Binnengekomen stukken en mededelingen:  

• Diverse evenementen om aan deel te nemen zijn 

doorgestuurd naar de leden  

• FLRCV: verschuiven datum 3de kwartaalvergadering naar 

17 oktober  

• Tot nu toe hebben 5 personen  zich aangemeld voor de 

buurt middag op 1 oktober.  

• Jac Engel wil geen communicatie meer via mail. Ook zijn 

laatste mail is niet constructief, enkel negatief. Na een 

discussie is de conclusie om hier geen energie meer in te 

steken. In het HHR wordt opgenomen dat alle leden zelf 

verantwoordelijk zijn voor hun informatievoorziening.  

  

4. Mededelingen van het bestuur:  

• Apollo heeft nu 61 leden en 1 aspirant-lid: Ricardo 

Bouwman.  

• Gino heeft Enrico Meijer nog gesproken. Hij geeft 

aangegeven dat het iets beter met hem gaat en dat hij 

waarschijnlijk wel lid blijft.  
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• Voor 1 tot 2 oktober (feestavond) is er kampeervergunning 

verleend door de gemeente HadM  

• De Rabobankclubsupport actie loopt nog tot 27 september.  

• Wegens afmeldingen voor deze ledenvergadering van 2 

kandidaten is de bestuursverkiezing verplaatst naar 13 

oktober.  

• Er zijn 8 kandidaat-bestuursleden: Gino Duarte, Chrétien 

Sijbers, Emiel Sijbers, Dré van der Sterren, Eric Kuipers, 

Hans Litjens, Jan van Osch en Wido Bierman,  

• De kandidaten zijn uitgenodigd om te bespreken hoe de 

verkiezing zal verlopen.  

  

5. Evaluatie kampeer periode: na de laatste kampeer dag 

stond er nog een krat lege bierflessen, bord, bestek etc. op 

het terrein.   

  

6. Veiligheid:   

• Na de recente craches op ons terrein wordt gevraagd om 

extra aandacht voor vliegveiligheid. Modelvliegtuigen lijken 

speelgoed, maar kunnen dodelijk zijn. Spreek elkaar aan op 

veiligheid en blijf binnen het vlieggebied.  

• Als er iets misgaat is de voorzitter aanspreekpunt, echter 

niet verantwoordelijk.  

• In deze discussie werd het probleem van vliegen buiten het 

vlieggebied besproken. De vereniging was van mening dat 

dit incidenteel voorkomt. Daar waar een piloot structureel 

buiten het vlieggebied komt, wordt deze hierop 

aangesproken. Het argument hiervoor is dat het in het 

clubbelang is, dat de vliegveiligheid van de omgeving niet in 

het geding komt.  

  

7. Commissies:   

  

Brevetten: met Rob Julicher wordt een afspraak gemaakt 

voor zijn examenvlucht.  

Geluid en vlieggebied: houd je aan de vliegtijden: vrijdag, 

zaterdag en zondag tot 19 uur, woensdag tot sunset.  

Terrein: Zaterdag 15 oktober is de onderhoudsdag, meer 

hierover in de volgende ledenvergadering . Kom ook helpen 

als het even kan.  
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Technische dienst: geen bijzonderheden  

Website: geen bijzonderheden   

Kantinebeheer: geen bijzonderheden  

Gepo: geen bijzonderheden  

Feestcommissie: zaterdag 1 oktober feestavond.  

• 14.00-17.00 uur zijn de buurtbewoners uitgenodigd, het 

is fijn als er ook gevlogen wordt.  

• 20.00 uur feest voor de leden, er zijn nu 59 

aanmeldingen  

• Voor eten en drinken wordt gezorgd, mogelijk komt er 

een special guest.  

• Eem donatie voor het drankenfonds is altijd welkom. 

(Misschien omdat je jarig was of gecrached bent?)  

  

8. Actiepuntenlijst:    

Joan Marsman heeft het onderstaande document gemaakt, 

met informatie over de startbaan.  

  

Startbaan  Apollo ’68 Horst  

De startbaan is van 1977 en is door leden van Apollo 

voorgefinancierd. Het bedrag was toen 3600,- gulden. Onze 

bitumen baan is teer houdend , nu een milieu issue. De baan 

heeft voor Apollo goede georiënteerde modelvliegers 

opgeleverd. De start- en landingsplaats was nu gefixeerd. 

Eigenlijk zouden we niet meer zo’n hoge maaifrequentie 

hoeven te hebben. Als de baan maximaal zou worden uit 

genut.  

Mogelijkheden voor verlengging levensduur, vervanging of 

stoppen:  

1. Slopen: € 5000  

2. Proef, één scheur schoonspuiten en met vloeibaar asfalt 

opvullen en kijken hoe het zich houdt. 5 liter kost € 100. 

Daarna zien hoeveel er voor de rest nodig is. (Leo H.)  

3. Totaal oplossing, baan laten afvoeren en een nieuwe baan 

laten leggen. Kosten in 2020: €  

15.000,- (Roy V.)  

4. Toplaag met kunststof (tennisbaan). Voorbeeld was in 

Duitsland deze contacten zijn er niet meer. (Hans L.)  
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5. Betonnen baan cq. Stelconplaten 2x2x0.14 meter. Aantal 3 

breed 30 lang (6m x 60m) bij Constar betonwaren. prijs € 

100,- /stuk =>€ 9000,-   

Afvoer oude baan € 5000,-   

  

  

9. Rondvraag:   

• Jan Hermans zal Ton Peters van de Gemeente 

aanspreken om het bord “MVC Apollo” terug te plaatsen 

bij de Tienrayseweg.  

• Herman Mijling vraagt naar de statuten nog geldig zijn. 

Volgens artikel 2 wordt de vereniging voortgezet voor 

onbepaalde tijd en zolang zijn de statuten geldig.  

• Dre v.d.Sterren stelt voor om 13 oktober na de 

bestuursverkiezing niet verder te vergaderen maar alleen 

bij te praten.   

• Chrétien Sijbers: Via sponsor clicks op de website is al € 

113.94 binnengekomen.  

• Gino Duarte neemt afscheid als voorzitter.  

  

10. Sluiting van de vergadering om 22.00 uur  

  

    

Volgende vergadering 13 oktober 2022 bestuursverkiezing.  

Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn.  

  Agenda  
1. Opening  

2. Uitleg over de te volgen procedure  

3. Spreektijd kandidaatsleden  

4. Vragenrondje aan kandidaten  

5. Pauze (optioneel)  

6. Keuze bestuurssamenstelling (5 of 7 bestuursleden?) 7. 

Bestuursverkiezing  

8. W.v.t.t.k.  

9. Rondvraag  

10. Afsluiting en gezellig napraten  

  

Actiepunten lijst  
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Nummer Actiepunt            

 gereed  

uitvoerder  

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 HH-Reglement aanpassen   Bestuur  

2022.14 Apollo bord bij Tienrayseweg    Jan Hermans  

  

  

Tijdens de komende vergadering van 13 oktober zullen de 

bestuursverkiezingen worden gehouden.  

Kandidaat bestuursleden zijn: Chrétien Sijbers, Emiel Sijbers, Dré 

van der Sterren, Wido Bierman, Erik Cuijpers, Hans Litjens en Jan 

van Osch.  

Het is dus zaak dat we met zo veel mogelijk mensen aanwezig zijn 

en onze stem uitbrengen om ons bestuur weer op de volledige 

sterkte van 5 man te brengen.  
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Overzicht van de presentatie van 40+ jaar GEPO  
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