
GEPO 
CLUBBLAD MVC APOLLO ‘68 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42e JAARGANG   NOVEMBER 2022 NUMMER 7 
 

 

 



2 
 

 

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 : Dre van der Sterren secretaris@mvc-apollo68.nl 

Voorzitter : Emiel Sijbers 06-20034200 

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. 

 
  

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:              

 
Een druk bezochte vergadering de afgelopen maand en dat was te 

verwachten. Eigenlijk was er maar een agendapunt en dat waren 

de bestuursverkiezingen. Tot aanvang vergadering hadden we ’n 

interim-bestuur wat op het laatst bestond uit een persoon en dat 

was onze penningmeester Chretien Sijbers. Wel hadden zich een 

aantal kandidaten aangeboden zodat we konden hopen op een 

nieuw voltallig bestuur. In totaal hadden we zeven kandidaten 

voor diverse bestuurstaken. Het was nog even de discussie of er  

een bestuur moest komen van vijf of zeven leden, maar al gauw 

bleek dat de royale meerderheid voor continuering was van wat er 

door de jaren heen was geweest, en dat was een bestuur van 5 

personen. We hadden nu de luxe van zeven kandidaten en dat 

werd in de stemming beslist. Als kersverse voorzitter Emiel 

Sijbers, de nieuwe secretaris Dre v/d Sterren, onze zittende 

penningmeester Chretien Sijbers en twee bestuursleden Wido 

Bierman en Hans Litjens. We zijn weer voltallig en dat is het 

belangrijkste voor ’n club als Apollo ’68. 

Jammer dat Dre wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, maar ook al 

ben je er niet bij evengoed word je zo secretaris. 

De hele bestuursperikelen hebben ons de laatste tijd wel even 

bezig gehouden maar iedereen is blij dat het uiteindelijk tot een 

goed resultaat heeft geleid. 

We wensen het nieuwe bestuur heel veel succes en danken het 

oude bestuur voor hun inzet voor onze vereniging. 
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Wist U dat:  

Wist U: dat we weer een voltallig bestuur hebben. 
Wist U: dat het lekker druk was op de vergadering. 
Wist U: dat tijdens de onderhoudsdag weer alle punten zijn 

afgewerkt 
Wist U: dat ook de camping en de sproei installatie weer 

winterklaar zijn. 
Wist U: dat we dinsdag 8 november ons eerste indoortreffen 

hebben in de Mèrthal. 
Wist U: dat we weer een bouwproject hebben in ons bouwlokaal. 

 

 

    Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
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Bestuursverkiezing Apollo 13-10-2022 

 

 

Aanwezig: 33 leden: 

Emiel Sijbers, Chrétien Sijbers Wido Bierman, Jan van Osch, Peter 

Köhler, Eric Kuipers, Jan Kuipers, Ton Nelissen, Ilja Veekens, 

Ruben Wijnhoven, Ben Brok, Bram Krüger, Jack Eijkens, Theo 

Althuizen, Leo Hekkenberg, Roy Versleyen, Twan Cox, John van 

Soest,  Jan Zegers, Luc Zegers,  Hans Litjens, Henk Litjens, Jan 

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

Marsman, Peter Timmermans, Yves Timmermans, Geerts Willems, 

Gino Duarte, Peter Hanssen, Ricardo Bouwman. 

Afmeldingen: Dré v.d. Sterren (i.v.m. corona), Harold v.d. Ham, 

Johan Lemmen 

 

1. Opening om 20:00 uur door Chrétien Sijbers, penningmeester  

De notulen van 15-9-2022 worden doorgeschoven naar de 

volgende vergadering. 

 

2. Uitleg over de te volgen procedure:  

Er zijn 7 kandidaatsleden voor het nieuw te vormen bestuur: 

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

Kuipers, Hans Litjens, Jan van Osch en Wido Bierman.  

 

3. Spreektijd kandidaatsleden: 

Eric Kuipers, Hans Litjens en Wido Bierman zien hiervan af. 

Jan van Osch: Kandidaat voorzitter. Heeft gebruik gemaakt 

van zijn 5 minuten spreektijd. 

Chrétien Sijbers: Kandidaat penningmeester. Heeft gebruik 

gemaakt van zijn 5 minuten spreektijd. 

Emiel Sijbers: Kandidaat voorzitter. Heeft gebruik gemaakt 

van zijn 5 minuten spreektijd. 

 

4. Vragen aan kandidaatsleden: 

Ben Brok begrijpt dat Jan wil dat iedereen aangesproken kan 

worden, op het veld  en in de vergadering, want iedereen wil 

gehoord worden. Hij vraagt hoeveel personen Jan in het 

bestuur wil. Jan gaat voor 7 á 9 personen. 

Herman Mijling vindt het belangrijk dat iedereen de 

bestuurstermijn van 2 jaar uitdient en niet voortijdig afhaakt. 
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Hans Litjens zegt dat het bestuur het onderling eens moet zijn 

richting de leden 

Jac Eijkens vraagt aan Jan van Osch. of hij alleen kandidaat is 

als er een groot bestuur komt (7 á 9 pers). Jan: Ja 

 

5. Keuze 5 of 7 bestuursleden 

Na schriftelijke stemming is gekozen voor 5 personen. Jan van 

Osch besluit verkiesbaar te zijn als bestuurslid. 

 

6. Bestuursverkiezing: schriftelijk 

Nadrukkelijk wordt vermeld dat er vóór iemand gekozen 

wordt, niet tegen iemand. 

Emiel Sijbers wordt met meerderheid gekozen als voorzitter. 

Dré v.d. Sterren wordt secretaris en Chrétien Sijbers 

penningmeester. 

Eric Kuipers is i.v.m. drukke werkzaamheden niet meer 

verkiesbaar. 

Wido Bierman en Hans Litjens. worden gekozen als 

bestuurslid.   

Hiermee is er een nieuw, 5 personen tellend, bestuur. 

Chrétien bedankt iedereen voor de constructieve deelname. 

 

7. W.v.t.t.k. en rondvraag: 

Ap: zaterdag a.s. 14-10 22 is er een onderhoudsdag. Het zou 

mooi zijn als alle nu aanwezige personen dan ook komen. ;-) 

Herman feliciteert Apollo met een voltallig bestuur. 

Roy vraagt of mensen zich bij hem willen melden bij interesse 

voor een winter BBQ of wintercamping, bijv. van 27 

december tot begin januari. 

Luuk Zegers. heeft nieuwe data voor indoor vliegen: 8-11, 

22-11, 22-2, 14-3, 28-3 

Bram Krugers: Activiteiten voor 2023 moeten voor 2 

november bij de Gemeente HadM doorgegeven zijn. Het 

bestuur zal hiernaar kijken. 

 

8. 21.30 uur: afsluiting en napraten. 
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Agenda Volgende ledenvergadering: 10 november 2022 

 

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergaderingen 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Commissies 

6. Rondvraag 

7. Sluiting 

 
Apollo feliciteert : 
 

John Soest van 14-11-1969 

Carry Hagenaars 15-11-1953 

 
Namens alle Apollo-leden gefeliciteerd. 

 

Na de laatste onderhoudsdag kregen we nog een cursus mollen 

vangen van meester Roy.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede voorbereiding    en dan maar wachten! 

 

Denk aan het indoor vliegen op dinsdag 

8-11-2022 om 19.30 uur in de Mèrthal.  
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