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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  : 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.  
  
    

  

Woord van de redactie:               

  

http://mvc-apollo68.nl/
http://mvc-apollo68.nl/
http://mvc-apollo68.nl/
http://mvc-apollo68.nl/
http://mvc-apollo68.nl/
http://mvc-apollo68.nl/
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December is de maand van gezelligheid, samenzijn, verrassingen, 

terugblik en even in de toekomst kijken.  

Het begint allemaal met het Sinterklaasfeest, al wordt dit niet door 

iedereen gevierd maar dan wordt het meestal doorgeschoven naar 

de kerst. Een ding is zeker “vol verwachting klopt ons hart”. 

Surprises, cadeautjes schuiven van links naar rechts, met of 

zonder gedichtjes. Maar het gaat om de inhoud. Wat onze 

vrijetijdsbesteding betreft is iets op het vlieggebied 

vanzelfsprekend en leuk om te presenteren voor het komend 

seizoen. Een leuke bouwdoos of compleet toestel voor op ’t veld of 

het indoorvliegen in de Merthal. Dit laatste , het indoorvliegen is 

weer een succes waar veel leden plezier aan beleven en het levert 

ook nieuwe leden op.  

Ook de kerstdagen met familie, vrienden of kennissen 

doorbrengen op een fijne manier met fondue, gourmetten, lekker 

uit eten of gewoon gezellig samenzijn. Een beetje rust en 

gezelligheid kan iedereen gebruiken.  

En voor ons natuurlijk de derde kerstdag samen in ons 

clubgebouw lekker babbelen en cd’s en films uit de oude doos.  

De jaarwisseling met de Mid-Wintercamping om zo het nieuwe jaar 

in te luiden. Een nieuw idee met al diverse aanmeldingen  

En dan een nieuw vliegseizoen in het vooruitzicht 2023 met 

hopelijk mooi weer en veel vlieguren.  

Voor iedereen een fijne jaarwisseling en een goed en gezond 2023  

 
  

Wist U dat:   

Wist U: dat het indoorvliegen weer begonnen is.  
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Wist U: dat dit alweer 2 keer goed bezocht is.  

Wist U: we officieel pas in februari weer in de Mèrthal kunnen.  

Wist U: er op de achtergrond nog naar een gaatje gekeken wordt.  

Wist U: dat er al 9 personen aangemeld zijn voor de MWC.  

Wist U: dat Roy nog inschrijvingen accepteert.  

Wist U: dat 3e kerstdag weer op de 27 december valt. Wist 

U: dat dit gelijk valt met de start van de MWC.  

  

    Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/  

 

  

Apollo feliciteert :  

   

  

Namens alle Apollo-

leden gefeliciteerd.  

  

Bestuur en leden bedankt 

voor de mooie kaart die ik van jullie heb ontvangen.  

Joan Marsman  

  

Verslag Vergadering Apollo 10-11-2022  

  

1. Opening vergadering om 20:00 uur door voorzitter Emiel  

Aanwezig: 5 personen bestuur en 19 leden   

  

2. Notulen 15-09-22:  

Hugo  Nabben  11-12-1968 

Eric  Kuipers  16-12-1969 

Marcel  Hees van  20-12-1971 

Jan  Osch v.  22-12-1955 

Chrétien  Sijbers  24-12-1969 

Geert  Willemse  31-12-1967 

Jan  Hermans  1-1-1947 

Jan  Kuipers  11-1-1942 

Piet  Vaessen  11-1-1946 

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
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Er zijn enkele zaken gewijzigd omdat deze niet de algemene 

goedkeuring droegen van de aanwezigen. Hierna zijn de notulen 

goedgekeurd.  

• Hierop maakt Chrétien nog excuses richting Gino in de 

vergadering voor het doorsturen van de notulen naar de 

Gepo zonder deze alvorens goed te controleren. 

 
  

3. Notulen 13-10-22 (betreffende de bestuursverkiezing)   

Betr. Rondvraag  

Bram Krugers: Activiteiten voor 2023 moeten voor 2 

november bij de Gemeente doorgegeven zijn.? Antw. 

 Evenementen aanmelden voor 2 november: dit 

geldt alleen voor de gemeentekalender.  

  

Roy vraagt of mensen zich bij hem willen melden bij interesse 

voor een winter BBQ of wintercamping, bijv. van 27 

december tot begin januari.  

Antw.   voor de wintercamping/b.b.q. zijn nu ongeveer 9 

aanmeldingen. Het bestuur vraagt een vergunning aan bij 

gemeente  

• De notulen worden goedgekeurd.  

  

4. Binnengekomen stukken en mededelingen:  

• Ricardo Bouwman is vanaf nu Apollo lid.  

• Dit brengt het aantal leden op 61  

• De clubactie van de Rabobank leverde een bedrag op 

van € 184,51  

• Er is nog geen uitkering van SponsorKliks geweest, 

maar we zitten bijna aan het drempelbedrag van € 50. 

De penningmeester geeft aan hier vooral mee door te 

gaan.  

• Om de ledenadministratie, financiën etc.  

toekomstbestendig te maken wordt besloten om te investeren 

in een nieuw systeem. Kosten ongeveer        

€ 250,- per jaar  

De vergadering gaat akkoord.  

  

5. Commissies:   
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Terrein: Engerlingen en mollen blijven actief. De maaier, die 

nu 9 jaar in gebruik is, heeft onderhoud nodig.is mee  

genomen in budget 2022  

Brevetten: er zijn 2 nieuwe brevetten uitgegeven. Dré komt      

binnenkort aan de beurt.  

Verdere commissies: geen bijzonderheden  

  

6. Rondvraag:   

• 3e kerstavond wordt gevierd bij Apollo op 27 december.  

• 22 november is er weer indoor vliegen  

• De juiste spelling van de naam van enkele leden wordt 

aangepast.  

• Twan Cox stopt per 1 januari met de bar- en feest 

commissie. Een opvolger wordt gezocht.  

• Marcel en Roy bekijken welke bomen nog omgezaagd 

moeten worden.  

• De led verlichting in het clublokaal komt op de 

actiepuntenlijst.  

  

7. Een woord van dank aan Enrico en Gino voor hun 

bestuurswerk.  

Josi krijgt een bos bloemen voor het tijdelijk maken van de 

notulen. (Veel dank hiervoor!)  

Ook voor Enrico en Gino is een attentie gehaald deze zal t.z.t.  

aan hun aangeboden worden.  

Allen veel dank voor hun grote inzet.  

  

8. Sluiting van de vergadering om 20.40 uur  

  

Agenda vergadering 08 december 2022 om 20.00uur  

  

1. Opening vergadering  

2. Notulen vorige vergaderingen  

3. Binnengekomen stukken  

4. Mededelingen van het bestuur  

5. Commissies  

6. Rondvraag  

7. Sluiting  
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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 HH Reglement/ Statuten  

    aanpassen  Bestuur  

2022.14 Apollo bord bij Tienrayseweg  Jan Hermans  

2022.15 Led verlichting in clubhuis  Theo Althuizen  

   

Emiel bedankt Josi voor haar inzet als notulist  
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