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EEN UITGAVE VAN SOLIFER CLUB NEDERLAND

MARTENS CARAVANBOUW
VANOUDS BEKEND DOOR KWALITEIT EN SERVICE
Kom naar onze showroom:
Mercuriusweg 32
6971 GV Brummen
Tel. 0575 561486
Fax 0575 562098
www.martenscaravans.nl
info@martenscaravans.nl

Indien onbestelbaar: M. van Keulen, Violierstraat 47, 5402 LA Uden

Op onze NCC-terreinen
bent u van harte welkom!

Nederlandse Caravan Club

F.I.C.C. en NCC Alliantiepartners welkom:
• Op vertoon van
CCI-kaart/ledenpas
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• Camper max. 4500 kg
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• Aanmelden vóóraf
telefonisch bij beheerder
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www.ncc.nl/clubterreinen/
reservering Alliantiepartners

8

De Krententerp, Zuidwolde
Clubterreinen
adres
1 Alphen aan den Rijn* Westkanaalweg 18a
2403 NA Alphen aan den Rijn
2 Belt-Schutsloot*
Vaste Belterweg 4
8066 PT Belt-Schutsloot
3 Blerick*
Maasbreeseweg 223
5927 NZ Blerick/Venlo
4 Brielle*
Brielse Veerweg 6
3231 NA Brielle
5 Callantsoog*
Zuid-Schinkeldijk 5
1759 JH Callantsoog
6 Dronten*
Stobbenweg 17
8251 PX Dronten
7 Ellewoutsdijk*
P.J. Israëlweg 3
4437 NE Ellewoutsdijk
8 Geulle
Brommelen 60
6243 CR Geulle
9 Hardenberg
Grote Esweg 9b
7795 DD Diffelen
10 Ravenstein
Bleek 5
5371 AP Ravenstein
11 Sint-Oedenrode
Vliegden 1
5491 VS Sint-Oedenrode
12 Ugchelen
Hoogbuurloseweg 90
7339 EL Ugchelen
13 Zeewolde*
Dasselaarweg 53
3896 LT Zeewolde
14 Zuidwolde*
Ekelenbergweg 2
7921 RH Zuidwolde DR
* loosput vuil water / servicepunt
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telefoon
(0172) 42 46 66

e-mail
alphen@ncc.nl

open
1 apr - 31 okt

gps
N 52,15049 / O 4,70499

(038) 386 63 13

belt-schutsloot@ncc.nl

1 apr - 30 sep

N 52,67245 / O 6,0603

(077) 387 15 86

blerick@ncc.nl

1 apr - 31 okt

N 51,36582 / O 6,10432

(0181) 41 73 38

brielle@ncc.nl

1 apr - 31 okt

N 51,91299 / O 4,18044

(0224) 58 13 96

callantsoog@ncc.nl

1 apr - 31 okt

N 52,83204 / O 4,71673

(0321) 31 43 68

dronten@ncc.nl

1-jan - 31 dec N 52,50477 / O 5,83719

(0113) 54 85 98

ellewoutsdijk@ncc.nl

1 apr - 31 okt

N 51,38769 / O 3,82166

(043) 364 92 50

geulle@ncc.nl

1 apr - 31 okt

N 50,91050 / O 5,73745

(0523) 25 15 56

hardenberg@ncc.nl

1 apr - 31 okt

N 52,52280 / O 6,54533

(0486) 41 38 49

ravenstein@ncc.nl

1 apr - 31 okt

N 51,79609 / O 5,65408

(0413) 47 47 02

sint-oedenrode@ncc.nl 1 jan - 31 dec

N 51,57821 / O 5,44036

(055) 542 49 61

ugchelen@ncc.nl

1 apr - 31 okt

N 52,18600 / O 5,90765

(036) 522 15 75

zeewolde@ncc.nl

1 jan - 31 dec

N 52,30495 / O 5,52675

(0528) 37 28 47

zuidwolde@ncc.nl

1 apr - 31 okt

N 52,66086 / O 6,42917
06122017

Voorwoord
Thanks
Tijdens het rondje Slowakije hebben we op een vrije dag
een bezoek gebracht aan Stará Hora, een dorpje met zo’n
200 huisjes. Die zijn niet bedoeld om in te wonen maar fa
ciliteren de eigenaren hun eigen wijn te maken. Daar
rondkijkend werden we aangesproken door een Slowaakse
die in gebrekkig Engels aanbood ons rond te leiden. Zo
bezochten we het optrekje van één van de bewoners, van
haar inmiddels overleden vader en van haarzelf. Overal
moesten we een slokje proeven en een vriendschapsmunt
je in het kelderplafond drukken als teken dat we terug willen
komen. En ondanks de beperkte woordenschat hebben we
naar ons gevoel een echt authentieke ontmoeting gehad.
Bij het hartelijke afscheid kregen we haar e-mail adres mee
opdat we de foto’s die wij en zij met ons toestel hadden
gemaakt zouden kunnen opsturen. Toen we dat gedaan
hadden bleek uit haar reactie dat schrijven nog lastiger is
dan spreken, want we kregen een paar foto’s terug van
wat zij gemaakt had voor het jaarlijkse wijnfeest en als enige
tekst: Thanks. Dat is ook precies het woord waarmee wij die
ontmoeting met haar kunnen kenmerken.
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Van de voorzitter

5-12

ALV

13

Nieuwjaars receptie

14

Ledenverg tref

15

van de AC
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Meirally

Onno en Marijke
VOORZITTER:
Didi Lindhout
PENNINGMEESTER:
Wim Rijkaart van Cappellen
SECRETARIS:
Onno de Gans
REDACTIE:
Didi Lindhout
Onno de Gans
Jacob Dijkhuizen
Hans en Gerrie Schoots
FOTO'S:
Voorplaat: Henk Griffioen
REDACTIEADRES:
redactie@soliferclub.nl
Deadline kopij juni nummer:
15 mei 2018
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Van de voorzitter.
2017 is weer voorbij. Op de nieuwjaarsreceptie, waar ik niet aanwezig kon zijn
vanwege andere feestelijkheden, was weer een groot aantal leden aanwezig
heb ik gehoord.
Het is goed om te horen dat de club zo leeft onder haar leden.
Vorig jaar waren er wat taken die verdeeld moesten worden onder de bestuurs
leden. Eén van deze taken is het werven van adverteerders en PR. Ik heb deze
taak tijdelijk op mij genomen. Het zou fijn zijn als één van de clubleden dit van
mij over zou kunnen nemen. Schroom niet om hierover contact met mij op te
nemen.
2018 ligt voor ons. Er staat weer een aantal activiteiten op de rol. Het blijkt dat
er veel belangstelling is voor reizen vanuit de club. De activiteitencommissie wil
hier verder vorm aan gaan geven. Wij ondersteunen vanuit het bestuur van
harte het initiatief van Henk en Anne Griffioen om een reis naar Griekenland
samen met een aantal clubleden te gaan ondernemen.
Wanneer er leden zijn die ideeën hebben over het organiseren van reizen en
rally's kunnen zij hierover contact opnemen met de activiteitencommissie. Het is zeker niet de bedoeling dat
alleen de activiteitencommissie activiteiten gaat organiseren.
Veel Solifers gaan deze maanden weer richting de sneeuw, waarvoor onze caravan meer dan geschikt is.
Ik hoop weer veel leden te ontmoeten op de komende algemene ledenvergadering. De stukken voor deze
vergadering staan in dit blad.
Didi Lindhout

DE PENTA THIRTY

ROYALE SEIZOENSTENT

Bekijk de Penta Thirty en gehele nieuwe
North Nature collectie op www.isabella.net
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Algemene Leden Vergadering 2018
Het bestuur van de Soliferclub Nederland nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenver
gadering op zaterdag 14 april 2018, om 14.00 uur, op camping de Waterjuffer te Harfsen.
Agenda
1.

Opening door de voorzitter

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Ingekomen stukken

4.

Vaststellen van de notulen van de vorige ALV d.d. 6 mei 2017

5.
Jaarverslagen
a. Secretaris en ledenadministratie
b. Penningmeester
c. Redactiecommissie
d. Activiteitencommissie
e. Technische commissie
f.
Advertenties en PR
6.
Financiën
a. Financieel verslag 2017
b. Begroting 2018
c. Meerjarenperspectief
d. Verslag van de kascommissie 2017
e. Benoeming kascommissie 2018
De financiële stukken zullen tijdig voor de vergadering aan de leden worden toegezonden
7.
Samenstelling bestuur
a. Voorzitter: Didi Lindhout, benoemd tot 2020, niet aftredend
b. Secretaris: Onno de Gans, benoemd tot 2020, niet aftredend
c. Penningmeester: Wim Rijkaart van Cappellen, benoemd tot 2020, niet aftredend
d. Activiteitencommissie: Jannie van der Torre-Hoek, benoemd tot 2020, niet aftredend
e. Technische commissie: Piet Goudriaan, benoemd tot 2020, niet aftredend
8.
Samenstelling commissies
a. Activiteitencommissie
i.
Jannie van der Torre-Hoek, voorzitter, benoemd tot 2020, niet aftredend
ii.
Jan Molenaar, benoemd tot 2019, niet aftredend
iii. Lilian van der Hout, benoemd tot 2019, niet aftredend
b. Technische commissie
i.
Piet Goudriaan, voorzitter, benoemd tot 2020, niet aftredend
ii.
Reinier Bijkerk, benoemd tot 2020, niet aftredend
iii. Jan de Groot, benoemd tot 2020, niet aftredend
c. Redactiecommissie
i.
Didi Lindhout, voorzitter, benoemd tot 2020, niet aftredend
ii.
Hans Schoots, eindredactie, benoemd tot 2020, niet aftredend
iii. Gerrie Schoots, eindredactie, benoemd tot 2020, niet aftredend
iv. Onno de Gans, benoemd tot 2019, niet aftredend
v. Jacob Dijkhuizen, benoemd tot 2019, niet aftredend
d. Website
i.
Onno de Gans, benoemd tot 2019, niet aftredend
ii.
Jacob Dijkhuizen, benoemd tot 2019, niet aftredend
e. Archief
Jan Molenaar, benoemd tot 2019, niet aftredend
f.
PR
Didi Lindhout, interim tot uiterlijk 2020
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9.
Rallykalender
Zie elders in dit blad.
10. Statuten
Het voorstel tot wijziging van de statuten zal de leden tijdig voor de vergadering worden toegezonden.
11. Huishoudelijk Reglement
Het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement zal de leden tijdig voor de vergadering worden
toegezonden.
12. Rondvraag
13. Sluiting en vaststelling volgende vergadering

Let op: De stukken bij de agendapunten 6, 10 en 11 zullen, om papier en porti te besparen, niet per post
maar per e-mail aan de leden worden verzonden. Alleen zij waarvan geen e-mail adres bekend is zullen de
stukken per post ontvangen. Verzending zal uiterlijk 24 maart 2018 plaats vinden. Mocht u de stukken niet
vòòr het eind van die maand hebben ontvangen, bijvoorbeeld omdat we niet het juiste e-mail adres hebben,
dan verzoeken wij u dit aan de secretaris (secretaris@soliferclub.nl) te laten weten opdat alsnog tijdige ver
zending plaats kan vinden.

en
Ontspann
kamperen
terhoekse
in de Ach
natuur
Camping de Waterjuffer is een uniek paradijsje, prachtig
gelegen in het aantrekkelijke Achterhoekse coulisselandschap, nabij Gorssel en Lochem en de Hanzesteden
Zutphen en Deventer. Onze camping staat o.a. bekend om
zijn zeer ruime plaatsen in een groene omgeving, waarbij rust
centraal staat.

Rust, ruimte en volledige ontspanning

Camping de Waterjuffer, Jufferdijk 4, 7217 PG Harfsen
T. 0573-431359

E. info@campingdewaterjuffer.nl

www.campingdewaterjuffer.nl
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ad 4
Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 6 mei 2017
Bestuur:
Didi Lindhout: secretaris
Leo van Boheemen: penningmeester, afwezig
Piet Goudriaan: voorzitter TC, plaatsvervangend voorzitter
Jan Molenaar: voorzitter AC
Afwezig met kennisgeving: Henk en Diny Brinksma, Piet en Lineke ter Burg, Leo en Mary de Graaff, Fred en
Margriet Grootenboer, Peter en Norma Plijnaer, Hans en Gerrie Schoots, Koos en Lea Tuininga, Adrie en Aly
Verzijl, Erich de Vries, Paul en Corrie van Wijk.
1. Opening door de voorzitter.
De vergadering wordt voorgezeten en geopend door de plaatsvervangend voorzitter, Piet Goudriaan.
Piet vraagt de vergadering een minuut stilte te betrachten ter nagedachtenis aan de overleden leden Titia
de Vries en Jaap van der Torre.
Aansluitend memoreert hij de bizarre situatie dat Jaap net niet zijn 6 jaar als voorzitter heeft kunnen volmaken.
Die 6 jaar heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor de club en haar leden en zou daarvoor bij zijn aftreden
zeker een herinnering hebben gekregen. In plaats daarvan wordt Jannie een fotocollage aangeboden die
een beeld geeft van Jaap en zijn rol binnen de club. Jannie neemt dit dankbaar aan en bedankt allen die,
op welke wijze dan ook, blijk hebben gegeven van hun medeleven.
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken.
a. Diverse kennisgevingen van afwezigheid.
b. Brief van de laatste secretaris van de Polarclub waarin bericht wordt dat 5 ex-leden interesse zouden
kunnen hebben in een lidmaatschap van de Soliferclub. Het bestuur zal zich beraden op een voorstel.
c. Een brief van Erich de Vries om te bedanken voor het getoonde medeleven bij het overlijden van Titia.
d. De Zweedse Soliferclub heeft te kennen gegeven voorkeur te hebben voor vervroeging van de Interrally
2019 naar begin mei in verband met bezoek aan de bollenvelden. De Denen zijn daar geen voorstander
van. Een mogelijkheid zou zijn aan te sluiten op de mei-rally van de SCN; dit zal nog nader worden uitgewerkt.
4. Vaststellen van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 9 april 2016.
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd onder dankzegging aan Marjan.
5. Jaarverslagen.
a. Secretaris en ledenadministratie: goedgekeurd.
b. Penningmeester: goedgekeurd; bestuur zal op gepaste wijze Leo bedanken voor zijn bestuurswerk.
c. Redactiecommissie: goedgekeurd.
d. Activiteitencommissie: goedgekeurd.
e. Technische commissie: goedgekeurd; Peter Edelman heeft zijn Solifer verkocht en kan dus geen deel
meer uitmaken van de commissie, maar er kan, indien daar behoefte aan is, nog een beroep op hem
worden gedaan.
f.
Advertenties en PR: goedgekeurd; de voorzitter doet, tevergeefs, een dringend beroep op de leden zich
voor deze taak beschikbaar te stellen.
6. Financiën.
a. Financieel verslag 2016: geen vragen over de cijfers.
b. Begroting 2017 en
c. Meerjarenbegroting: voorstel is de contributie in 2018 met € 5 te verhogen om iets meer vlees te houden
en de daling van het eigen vermogen iets te dempen.
d. Verslag van de kascommissie: de commissie heeft haar taak met vreugde vervuld en vastgesteld dat
Leo zorgvuldig werk heeft afgeleverd dat ruimschoots voldoet aan de te stellen eisen met betrekking tot
rechtmatigheid en correctheid. Zij stelt voor de penningmeester voor het gevoerde beleid te dechargeren,
hetgeen bij acclamatie wordt gedaan.
e. Benoeming kascommissie: In de kascommissie worden Trijntje Blok en Joop Kruys als lid en Ria Lammers
als reserve benoemd.
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7. Samenstelling bestuur.
a. Voorzitter: omdat er geen tegenkandidaten zijn voorgedragen wordt Didi Lindhout benoemd tot 2020,
onder dankzegging voor wat zij als secretaris het afgelopen jaar voor de club heeft gedaan.
b. Secretaris: omdat er geen tegenkandidaten zijn voorgedragen wordt Onno de Gans benoemd tot 2020.
c. Penningmeester: kort voor de vergadering heeft zich een opvolger voor Leo van Boheemen gemeld in
de persoon van Wim Rijkaart van Cappellen; hij wordt benoemd tot 2020.
d. Activiteitencommissie: zoals vorig jaar voorzien volgt Jannie van der Torre Jan Molenaar op als voorzitter
AC tot 2020. Jan Molenaar wordt hartelijk bedankt voor het invullen van deze functie in het afgelopen jaar.
e. Technische commissie: Piet Goudriaan wordt herbenoemd tot 2020.
De vergadering stemt met alle mutaties in.
8. Samenstelling commissie en datum van aftreden leden.
a. Activiteitencommissie:
Jannie van der Torre, voorzitter, 2020
Jan Molenaar, lid, 2019
Lilian van der Hout, lid, 2019
b. Technische commissie:
Piet Goudriaan, voorzitter, 2020
Reinier Bijkerk, lid, 2020
Jan de Groot, lid, 2020
c. Redactiecommissie:
Didi Lindhout, voorzitter, 2020
Hans Schoots, eindredactie/opmaak, 2020
Gerrie Schoots, eindredactie/opmaak, 2020
Jacob Dijkhuizen, lid, 2019
Onno de Gans, lid, 2019
d. Website:
Onno de Gans, beheerder, 2020
Jacob Dijkhuizen, redacteur, 2019
Arjan van Wakeren wordt veel lof toegezwaaid voor de door hem verrichte werkzaamheden. Henk Griffioen
merkt op dat het voor een webbeheerder ondoenlijk is die taak in zijn eentje te vervullen en doet een oproep
aan de leden om voor veel input voor de diverse digitale kanalen te zorgen.
e. Archief:
Jan Molenaar, 2019
f.
PR:
Vacant.
De vergadering stemt in met alle mutaties.
9. Behandeling rallykalender
De rallykalender voor 2017 is gevuld, maar voor 2018 nog een ongeschreven blad. De AC doet een beroep
op de leden met voorstellen te komen.
10. Actiepuntenplan.
a. Leden werven:
Het aantal bezitters van een Solifer caravan daalt en bij gebrek aan nieuwe Solifers zal voor het op peil
houden van het ledenaantal geprobeerd moeten worden alle bezitters van een Solifer te benaderen dan
wel ook bezitters van een ander merk (Scandinavische) caravan als lid toe te laten. Een aanzet tot dit laatste
zou kunnen zijn oud-leden van de opgeheven Polarclub op te nemen. Dat blijkt gevoelig te liggen en het
bestuur zegt toe daar nader onderzoek naar te zullen doen.
Joop Kruys vraagt zich, met vele anderen, af hoe je alle Solifer bezitters kunt vinden omdat noch de importeur,
noch de RDW, deze persoonsgegevens verstrekt. Volgens Marjanne van Keulen was dat ook het probleem
bij een vergelijkbare poging een aantal jaren geleden.
Piet kan zich voorstellen dat de Interrally in 2019 als kapstok kan worden gebruikt voor een wat grootschaliger
activiteit waarvoor wat meer publiciteit gezocht kan worden. Anton Wiebenga stelt voor een advertentie in
bv de KCK te plaatsen wat volgens Joop Kruys zonde van het geld is.
Fons Wassing heeft nog een partij flyers die ingezet zouden kunnen worden en Annie Kranendonk heeft in
het verleden een soort “telemarketing” gedaan, zonder enige respons.
b. Contacten met de zusterclubs en de Interrally:
De AC is bezig de Interrally handen en voeten te geven. Gedacht wordt aan een rally rond de meirally van
de SCN in 2019. In Finland zijn er leden van de Finse club die geen Solifer hebben. Vraag is of die mogen
deelnemen? Rinske Buitenhuis is van mening dat alle leden van Soliferclubs, onafhankelijk van het merk
caravan dat ze hebben, moeten kunnen komen.
Het bestuur/de AC zullen de plannen verder uitwerken.
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c. Deelname aan een activiteit:
Het bestuur zal proberen een vorm te vinden de leden zich over deze problematiek te laten uitspreken.
d. Techniek:
De TC is nog op zoek naar technische informatie over met name oudere modellen. Wat beschikbaar is zou
naar de mening van Gerrit van Essen als lokkertje kunnen dienen bij acties als bedoeld onder a. en b. Hetgeen
meteen de vraag oproept aan wie de beschikbare informatie beschikbaar wordt gesteld; is dat alleen aan
leden of kunnen ook anderen daarvan profiteren? Is er niet aan gewenste informatie te komen dan kan
wellicht een beroep gedaan worden op Martens, van Vliet of ScandicCaravans; die kunnen misschien nog
wel aan informatie of onderdelen komen. Henk Griffioen merkt in dit verband nog op dat reparatie soms
voordeliger kan zijn dan een nieuw onderdeel te laten komen. Tot grote verbazing van het bestuur vreest
Joop Kruys dat een gang naar van Vliet niet veel zal opleveren omdat men daar van mening is dat het bestuur
Peter Edelman voortrekt en daarom ook gestopt is met adverteren in het clubblad. Tenslotte laat Marianne
van Keulen weten dat op www.soliferpolar.se nog heel veel onderdelen worden aangeboden.
e. Informatie en communicatie:
Niets te melden.
Er worden geen aanvullingen op het actiepuntenplan ingebracht.
11. Rondvraag.
Anton Wiebenga geeft als zijn mening dat het, alvorens bezitters van andere caravans dan Solifers toe te
laten, nodig is de statuten en reglementen aan te passen en vraagt of er suggesties voor de naamgeving
kunnen worden gedaan. Vervolgens ontstaat een verwarrende discussie waarin gesuggereerd wordt eerst
toelating van Polar bezitters te proberen (Ria Lammers), vastgesteld wordt dat we lang hebben volgehouden
een merkenclub te zijn met de vraag of we daar van af willen stappen (Jan Kranendonk), gesuggereerd
wordt staande de vergadering te polsen of daar draagvlak voor is (Annie Kranendonk) en Aart-Jan Schaap
voorstelt een commissie in te stellen. Han de Ridder stelt vast dat er net een bijna geheel vernieuwd bestuur
is aangetreden en stelt voor dat bestuur iets te laten voorbereiden. Daarmee wordt de rondvraag afgesloten.
12. Sluiting en vaststelling volgende vergadering.
Met het voorstel de Algemene Ledenvergadering 2018 plaats te laten vinden op 14 april wordt de vergade
ring onder dankzegging aan de aanwezige leden gesloten.

2.5 KEER GECONCENTREERD!
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AQUA KEM® BLUE CONCENTRATED
Minder gewicht en minder ruimte
Maakt vaste bestanddelen nu nog beter
vloeibaar, zodat de tank gemakkelijker
te legen is

NIEUW!

Ook verkrijgbaar
met lavendelgeur

www.thetford.com
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ad 5
Jaarverslag Secretaris 2017
Het bestuur heeft in het verslagjaar 3 keer vergaderd en veelvuldig per email gecorrespondeerd of telefonisch
overlegd. Dat heeft goed gewerkt.
Zoals gebruikelijk was het ledenaantal een belangrijk onderwerp. Op basis van de discussie tijdens de vorige
ALV is bezitters van Polar caravans, met name ex-leden van de opgeheven Polar club, de mogelijkheid ge
boden toe te treden tot de Soliferclub. Dat heeft voorlopig geleid tot een toename van het aantal leden met
2.
Daarnaast heeft uiteraard een aantal leden het lidmaatschap opgezegd, maar is er ook een aantal nieuwe
Solifer bezitters toegetreden. Per saldo is het ledenaantal gestegen naar 87.
Om de toetreding van bezitters van een ander merk caravan ook formeel te regelen heeft het bestuur zich
uitgebreid bezig gehouden met het voorbereiden van een voorstel tot wijziging van de statuten en het
huishoudelijk reglement. Daarbij is van de gelegenheid gebruik gemaakt een aantal zaken te stroomlijnen
en te moderniseren.
Een redelijk aantal leden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de alliantie met de NCC biedt;
het ziet er dus naar uit dat deze alliantie een waardevolle bijdrage levert aan het lidmaatschap van de Soli
ferclub.
Met betrekking tot de website van de Soliferclub zijn we een flinke slag aan het maken. De hosting van de
website is verhuisd naar een andere provider. Op dit moment is het enige zichtbare gevolg dat gebruik wordt
gemaakt van een beveiligde (SSL) verbinding, wat het noodzakelijk maakte de Facebook likebox een ande
re vorm te geven.
Inmiddels wordt hard gewerkt aan upgrading van de programmatuur wat mogelijk hier of daar nog in kleine
veranderingen zichtbaar zal worden. Als dat eenmaal gebeurd is zal worden nagedacht over vragen als:
voldoen vorm en inhoud van de site nog aan huidige inzichten, moet de structuur wellicht aangepast,
kunnen er onderdelen vervallen en zijn nieuwe onderdelen gewenst. In die laatste categorie valt ook het
reeds vorig jaar genoemde smoelenboek; dat is nog niet verder opgepakt.
In het begin van het verslagjaar zijn er wat problemen geweest met verzending en adressering van het
clubblad. Onderzoek heeft uitgewezen dat ten minste één van de oorzaken voortkwam uit het gebruik van
verschillende, niet goed gesynchroniseerde, adresbestanden. Dat is in de loop van het jaar bijgetrokken en
dat probleem zou nu uit de wereld moeten zijn. Het bijwerken van de gegevens van de leden naar juistheid
en volledigheid is hierdoor ook nog niet verder opgepakt.
Onno de Gans

Jaarverslag redactiecommissie 2017.
In 2017 zijn er weer 4 Soliferbladen verschenen.
Hans en Gerrie Schoots leveren ieder kwartaal een prima blad af.
Jacob Dijkhuizen en Onno de Gans verzorgen de taalkundige/redactionele aanpassingen, zodat het blad
goed leesbaar wordt.
Het blad is een goed visitekaartje voor de Soliferclub.
Onno de Gans houdt zich bezig met de website.
Er wordt niet langer gebruik gemaakt van de diensten van Erik Slosser. De domeinnaam, registratie en hosting
zijn verhuisd naar Vimexx met als voordeel dat we alles in eigen hand hebben en de kosten omlaag gaan.
We hopen met deze wijzigingen de website op een hoger niveau te kunnen brengen.
Didi Lindhout
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Jaarverslag Activiteiten Commissie 2017
De start van het jaar is wederom op camping de Paalberg in Ermelo en met de jaarwisseling staan we daar
met 7 equipes. Op 7 januari was de nieuwjaarsreceptie en die dag lag er sneeuw en het had op vele
plaatsen in het land geijzeld. Uiteindelijk zijn er toch nog 34 leden geweest en hebben 21 leden deelgenomen
aan het buffet dat weer uitstekend verzorgd was. De ledenvergaderingtref die was gepland op 8 april met
daarvoor en er na een tref in Harfsen, is in verband met het plotselinge overlijden van Jaap van der Torre,
niet doorgegaan. Er is dit jaar geen paasrally geweest.
De meirally was dit jaar van 22 tot en met 30 april in Franeker. Deze is goed bezocht en prima georganiseerd
door Ria Lammers met leuke activiteiten.
De ledenvergadering werd gehouden op 6 mei in de kantine van de NCC camping de Distel in Zeewolde.
Eind augustus of begin september gaat er een aantal Soliferisten op reis naar Slowakije waar wij drie gewel
dig fijne weken hebben gehad met 22 equipes.
De herfstrally is van 14 tot en met 22 oktober gehouden in Helvoirt, en ook deze rally was goed bezocht en
goed georganiseerd door de families van Wijk en van Keulen.
We hebben het jaar afgesloten zoals het begonnen is, met de kerst- en nieuwjaarstref op de ons vertrouwde
camping de Paalberg in Ermelo. Met wat wisselingen van de wacht hebben er uiteindelijk 10 equipes aan
deze tref deelgenomen.
Als activiteitencommissie hebben wij in 2017 twee keer vergaderd en wel op 6 mei en 18 oktober. De verga
deringen zijn steeds gehouden tijdens een rally of tref en verder hebben wij via de mail en telefoon contact
met elkaar gehad.
De rallykalender voor het jaar 2018 is wat moeizaam tot stand gekomen en er is een start gemaakt met de
organisatie van de interrally in 2019.
We hebben tijdens de laatste vergadering afgesproken om niet meer vast te houden aan rally`s of trefs tijdens
de voorjaars- en herfstvakantie van de scholen. Tevens willen wij in de toekomst bekijken of het mogelijk is
wat meer reizen te organiseren.
Jan, Lilian en Jannie

ook rlijk
t uu ?
avonspannener
ont serve
re alvast

Drieërweg 125, 3852 MA Ermelo
0341 55 23 73 - www.paalberg.nl

Jaarverslag PR en werven advertenties.
Ook in 2017 is het weer gelukt om adverteerders te werven die in ons clubblad hun bedrijf en/of organisatie
onder de aandacht wilden brengen. De inkomsten die dat met zich meebracht leverden een welkome bij
drage aan de clubkas.
Een punt van aandacht is het afnemend aantal adverteerders, mede veroorzaakt door het afnemende le
denaantal en daardoor de oplage van ons blad, en de manier waarop zij nu hun activiteiten via b.v. internet
landelijk kunnen promoten.
De Solifer/Polarorganisatie in Zweden heeft ook in 2017 de banner die op onze website is geplaatst laten
staan. Ook ontvangen wij 40 euro per jaar als sponsorbijdrage uit Dorothea.
Ik wil de adverteerders bedanken voor hun bijdrage aan de Soliferclub Nederland.
Didi Lindhout, PR ad interim.
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ad 9
Rallykalender 2018
Ledenvergaderingtref
De ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 14 april op camping de Waterjuffer te Harfsen en er zal
een tref worden georganiseerd in de week vóór de vergadering, dus vanaf 7 april tot en met 15 april. Dit wordt
georganiseerd door Jan Molenaar. Nadere informatie staat elders in dit clubblad vermeld.
Griekenlandreis
Voor deze reis hebben zich nu 8 equipes gemeld. De reis zal ongeveer 6 weken duren en plaatsvinden in de
periode van eind april tot en met begin juni.
Meirally
Van 28 april tot en met 6 mei wordt er door Jan Molenaar en Jannie van der Torre een rally georganiseerd
op de SVR camping Slutkeboer bij Manderveen. Meer over deze rally zie elders in dit clubblad. Aanmelden
voor deze rally kan via de site van onze club.
Herfstrally of Tref
Deze zal worden gehouden op camping Eifelblick in Gerolstein in Duitsland (in het Eifelgebied ) van 20 tot
en met 28 oktober. De organisatie wordt gedaan door Johan Top met ondersteuning van Lilian van der Hout.
Of dit een tref of een rally wordt gaan we nog bekijken. In het volgende clubblad zullen wij hierover duide
lijkheid geven.
Eindejaarstref en Nieuwjaarsreceptie
Het is de bedoeling deze wederom op camping de Paalberg in Ermelo te houden en dan in de periode vanaf
zaterdag 22 december tot en met zondag 6 januari. De nieuwjaarsreceptie zal dan worden gehouden op
zaterdag 5 januari 2019.
Interrally 2019
Deze wordt gehouden op de NCC camping de Distel in Zeewolde. Voorafgaand aan of aansluitend op de
interrally wordt dan een tref gehouden voor en met niet-leden.
Namens de AC
Jannie van der Torre-Hoek

Fotoseries op YouTube

piet
Dit is een overzicht van de fotoseries die nog op
YouTube te zien zijn.
Het bijzondere is dat je ook kan zien hoeveel maal de
betreffende serie bekeken is, iets wat je niet te zien
krijgt als je YouTube als belangstellende opent.
De link om de series te zien zijn opgenomen op de
website van de Soliferclub Nederland.
Piet Goudriaan
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Nieuwjaars receptie 2018

f
foto's Piet Goudriaan
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Ledenvergadering tref 2018
In de rallykalender wordt deze tref al genoemd. Camping de Waterjuffer in Harfsen is gereserveerd vanaf 7
april tot en met 15 april. De omgeving van de Waterjuffer is voor velen van ons niet onbekend. Het is er
prachtig fietsen.
De steden Deventer en Zutphen zijn een bezoek waard. Een tophit is erbij gekomen in de vorm van het mu
seum MORE. Museum MORE is gevestigd op een prachtige locatie in Gorssel. Een tweede prachtige locatie
is Ruurlo waar een kasteel is omgetoverd tot een museum. Eveneens zijn er wisseltentoonstellingen; voor de
actualiteit hiervan zie: https://www.museummore.nl. Een combi toegangskaart is mogelijk. Bij Museum MORE
in Gorssel kunt u terecht met de Museumkaart.
De algemene ledenvergadering
Deze wordt gehouden op 14 april op camping de Waterjuffer, Jufferdijk 4, 7217 PG Harfsen en begint om
14.00 uur. Aansluitend is er een buffet, kosten 20 euro p.p. Graag opgeven voor het buffet en/of de ALV.
Opgeven voor het buffet uiterlijk 6 april. Het tarief 2018 in het voorseizoen is 19 euro per overnachting excl.
toeristen-en milieubelasting. Op vertoon van ACSI of Camping-Key-Europe-Card 17 euro. 10 ampère en 1
watertappunt per 2 plaatsen. Wifi voor 2 toestellen 9.50 euro per week of 2.50 euro per dag.
Excursie naar Gazelle
De datum van de excursie is vrijdag 13 april en start om 9.30 uur. Tijdsduur van de rondleiding is ongeveer
anderhalf uur. Het adres: Wilhelminaweg 8, 6951 BP Dieren. Het aantal deelnemers is maximaal 25 personen.
Er zijn geen kosten aan verbonden. In verband met de wegwerkzaamheden zal de actuele routebeschrijving
in deze week uitgedeeld worden. Vanuit Harfsen is het 25 kilometer en neemt een half uur reistijd in beslag.
Inmiddels is de excursie volgeboekt.

Jan Molenaar

Oproep
De secretaris ontving bericht van een oud-lid van de Soliferclub die meedeelde te beschikken over
enige folders en gadgets, gedeeltelijk gekregen van een vertegenwoordiger van de Solifer fabriek
tijdens een vakantie in Zweden.
Zijn vraag was of daarvoor belangstelling bestaat bij de club. Dat is zeker het geval en zou een aan
trekkelijke aanvulling kunnen zijn op het aanwezige historische archief. De schenker is van mening
dat deze zaken het beste bij hem thuis kunnen worden opgehaald. Hij woont ongeveer 20 km ten
noorden van Leeuwarden.
Omdat ik zelf daar niet in de buurt woon en ook geen plannen heb daar 1, 2, 3 in de buurt te komen doe
ik graag een oproep aan de leden: Is er iemand die hetzij in die buurt woont, hetzij daar verwacht
binnenkort in de buurt te zijn, die bereid is de spullen bij de gulle gever af te halen en later, bijvoorbeeld
tijdens een club evenement, over te dragen aan de archiefbeheerder dan wel aan iemand die er voor
kan zorgen dat ze bij hem terecht komen?
De secretaris
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Van de Activiteiten Commissie.
Als ik dit schrijf is het zowaar een beetje winter buiten, maar er zijn ook al voorboden te zien van de aanko
mende lente.
Als AC zijn wij steeds bezig om te kijken welke activiteiten wij de komende tijd kunnen ontwikkelen en wij
willen de leden daarbij graag betrekken. Voor het organiseren van rally`s en trefs hebben wij bijna altijd een
vaste periode aangehouden die overeenkomt met schoolvakanties. Dit zijn over het algemeen niet de
makkelijkste en goedkoopste periodes om hele velden te reserveren op campings en meestal is het zo dat
er helemaal geen kinderen meer meegaan.
Daarbij zien wij de ontwikkeling dat er binnen de club meer vraag komt naar gezamenlijke reizen. De reis in
2015 naar Frankrijk en van vorig jaar naar Slowakije waren hier goede voorbeelden van en dit jaar gaat er
een kleine groep naar Griekenland.
Als u dit leest staat de ledenvergaderingtref voor de deur en Jan en Christine Molenaar en ik gaan dan
aansluitend naar camping de Distel in Zeewolde om aldaar de omgeving te verkennen en om de Interrally
van 2019 voor te bereiden. Daarna gaan we dan in de week voor 28 april door naar camping Slutkeboer in
Manderveen voor de meirally. Als er leden zijn die dit ook een leuke combinatie vinden zijn ze natuurlijk
welkom om met ons mee te gaan. Dit apart aanmelden is niet direct noodzakelijk, want zowel in Zeewolde
als in Manderveen is in de periode voor de meirally voldoende plek. Wij vinden het wel leuk om te weten of
er nog meer equipes met ons meereizen, dus een mailtje aan de AC is welkom. Wel natuurlijk aanmelden
voor de ledenvergaderingtref en voor het buffet aansluitend met de ALV en dit vóór 7 april. Aanmelden voor
de meirally is mogelijk tot 12 april.
In het jaar 2019 willen Corrie en Paul van Wijk een rally organiseren in Vlijmen in Noord Brabant. Deze rally zal
ongeveer 1 week duren en het zou leuk zijn om hier 1 of 2 weken aan vast te maken, zodat er een reis van 3
weken ontstaat op 3 verschillende campings in Nederland. Wij denken dan bijvoorbeeld aan Voorne-Putten.
Daar zijn we voor zover wij weten nog niet eerder geweest en ook de provincie Drenthe hebben we al een
tijdje niet op de rally kalender gehad. Wij hopen dat er leden zijn die bereid zijn ook een week te helpen or
ganiseren.
Ik ben naar de SVR beurs in Leeuwarden geweest en heb daar folders verzameld van campings met Neder
landse eigenaren in o.a. Tsjechië. Dat zijn er best veel, ik heb er 7 gevonden. Onze vraag is of er leden zijn
die al een beetje bekend zijn in Tsjechië en eventueel mee willen helpen om bijvoorbeeld in het voorjaar van
2020 een reis daarheen te organiseren.
Wij hopen weer veel leden te ontmoeten bij de ledenvergadering en de diverse activiteiten.
Namens de Activiteiten Commissie
Jannie van der Torre-Hoek
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Meirally van 28 april tot en met 6 mei op de SVR Cam
ping Slutkeboer in Manderveen.
Deze rally gaan wij de mooie omgeving van Noord-Oost Twente en ook het stukje Duitsland, dat vlak achter
Manderveen ligt, verder verkennen. We zijn hier al een paar keer geweest, maar er is nog zoveel moois te
doen en te zien, waar we de vorige keren niet aan toe zijn gekomen, waardoor het de moeite waard is om
nogmaals hier naartoe te gaan.
Er staan inmiddels al twee activiteiten vast en deze zijn:
Op woensdag 2 mei wordt er een bezoek gebracht aan de Bronzezeithof in Uelsen in Duitsland waar wij
een rondleiding krijgen van ongeveer een uur. Wij gaan daar letterlijk terug in de tijd en krijgen te zien hoe
er in die tijd werd geleefd en gewerkt. De kosten hiervoor zijn € 3,50 per persoon. Aansluitend kunnen we dan
aan de overkant van de weg de lunch gebruiken bij het Blekker`s Hofcafe. Hof Blekker is een leef- en woon
gemeenschap van mensen met een beperking en het cafe is daar een onderdeel van. De lunch bestaat uit
soep en boerenbrood dat ze zelf bakken. Er is het nodige bij en er staat ook water op tafel en daarnaast kan
iedereen nog een drankje bestellen en dat allemaal voor een prijs van € 10,= per persoon. Het geheel ligt in
het vakantiegebied en na de lunch kan er aansluitend nog een wandeling worden gemaakt.

Op vrijdagmiddag kan er een bezoek gebracht worden aan de Heimatverein in Itterbeck. Deze Heimat
verein heeft een schoolmuseum, een expositieruimte, een trouwzaaltje, een winkel en een behoorlijk aantal
gebouwen met werkplaatsen en oude werktuigen. Na de rondleiding is er dan koffie met gebak en als er in
Duitsland koffie met gebak is dan betekent dat dat je minstens 2 koppen koffie kan nemen en dat er verwacht
wordt dat je het ook niet bij 1 stuk gebak laat. De kosten voor dit geheel zijn € 8,50 per persoon.
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Verder wordt er een fietstocht en/of wandeltocht georganiseerd, maar op welke dag dat gedaan wordt laten
we van het weer afhangen. Vlak bij Ootmarsum ligt een prachtig natuurgebied genaamd Springendal en
dat is dan ons doel.
Voor de zondag raden wij iedereen aan om naar Ootmarsum te gaan, want daar zijn elke zondagmiddag
alle winkels en galerieën open en het is er dan heel gezellig.
Vlakbij is ook de Manderveense Aardbei. Dit is een bedrijf waar aardbeien, frambozen, bramen en rode
bessen worden gekweekt en waar je een gedeelte van het jaar zelf kan plukken. Het bedrijf gaat open voor
publiek op 1 mei, maar dan kan er helaas nog niet geplukt worden. Wel kan je er rondkijken, koffie drinken
met wafels met aardbeien of heerlijk ijs met aardbeien eten.
In Denekamp is een heel leuk museum genaamd “Natura Docet Wonderryck Twente”, een aanrader voor
jong en oud.
Tubbergen en Hardenberg zijn leuke plaatsjes om te winkelen, maar ook in Uelsen of Nordhorn in Duitsland
is het leuk winkelen en daarbij zijn de prijzen in Duitsland voor b.v. kleding over het algemeen lager. In Uelsen
is het VVV gebouw ook een bezoekje waard.
Wie van rommelmarkten houdt moet op zaterdag naar de Weerselose markt gaan. Die is werkelijk van alle
markten thuis.
Voor de fietsers en wandelaars zijn er ook vele mogelijkheden in de directe omgeving.
Wij kunnen jullie nog veel meer leuke suggesties doen, maar het wordt teveel om ze hier allemaal te noemen.
Wij hopen een flink aantal Soliferisten in Manderveen te mogen begroeten. Eerder komen en langer blijven
kan natuurlijk ook. Aanmelden voor deze rally kan via onze website, waar onder de rubriek “Nieuws” en dan
“Rally/Tref Nieuws” het inschrijfformulier is te vinden. In verband met opgave voor de activiteiten graag vóór
12 april aanmelden.
Jan Molenaar en Jannie van der Torre-Hoek

Dé specialist op het gebied van
caravan-, camper- en traileronderstellen

Optimale veiligheid bij: Afdalen, achteruitrijden
en met een geavanceerd anti-slinger systeem

Experts met
www.triorep.nl

Adv_Triorep+ITBS.indd 3

Telefoon: 033 -277 88 66

09/02/18 19:03
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Van de ledenadministratie.
Nieuw
C.J. Ribbens, Panovenweg 14, 6905 DV Zevenaar
Patrick Verhoeven, Doelenstraat 15, 5081 CJ Hilvarenbeek
C. Heijligers, Drontenhof 5, 5043 HL Tilburg
Opzeggingen
Cor de Val, Damwoude
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de secretaris en moeten uiterlijk 30
september van het lopende jaar zijn ontvangen.
Wijzigingen die betrekking hebben op de ledenadministratie zoals adres, telefoonnummer, e-mail adres, type
en kenteken van auto en caravan, graag doorgeven aan de secretaris.
Het Solifer clubblad verschijnt vier keer per jaar halverwege de maand maart, juni, september en december.
Indien u geen blad ontvangt (wat te veel leden is overkomen met betrekking tot het juni nummer) wilt u dan
even per e-mail contact opnemen met de secretaris?
Ledenadministratie Soliferclub Nederland,
secretaris@soliferclub.nl

Van de webmaster
Per 1 januari 2018 is de hosting van de website van de Soliferclub verhuisd naar een andere provider. Dat
heeft tot gevolg dat wij nu zelf verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling, onderhoud en beheer van de website
en de inhoud daarvan.
Voor wat betreft het beheer heeft Arjan van Wakeren zich bereid verklaard als backup te dienen en voor het
totaal is daar voorlopig in voorzien. Maar op langere termijn is het wenselijk dat er versterking komt op dit
terrein.
Daarom doe ik graag een oproep aan de leden en hun partners: heb je kennis van dit gebied of wil je die
kennis verwerven, meld je dan aan en draag bij aan dit gezichtsbepalende aspect van de zichtbaarheid
van de Soliferclub voor nieuwe en bestaande leden.
Omdat aan te nemen is dat de hele website heroverwogen zal worden kan je daar veel creativiteit in kwijt.
Een mooie uitdaging dus.
De webmaster
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www.soliferclub.nl

Samenstelling bestuur en commissies
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Activiteiten cie.
Technische cie.

Didi Lindhout
071-3616156
Onno de Gans
079-3212173
Wim Rijkaart van Cappellen 010-2231919
Jannie van der Torre
+491629799186
Piet Goudriaan
0654755534

Activiteiten commissie
Voorzitter
Jannie van der Torre
Lid
Jan Molenaar
Lid
Lillian van der Hout

ac@soliferclub.nl
+491629799186
0313-437213
010-5114344

Redactie commissie
Voorzitter
Didi Lindhout
Eindredactie
Gerrie en Hans Schoots
Websiteredacteur
Jacob Dijkhuizen
Websitebeheerder Onno de Gans

071-3616156
0412-645403
0182-616127
079-3212173

Technische commissie
Voorzitter
Piet Goudriaan
Lid
Reinier Bijkerk
Lid
Jan de Groot

0654755534
034-3430783
06-21255141

redactie@soliferclub.nl

tc@soliferclub.nl

Secretariaat en
Onno de Gans
ledenadministratie

079-3212173

Archief

0313-437213

Jan Molenaar

Advertenties en PR Vacant

voorzitter@soliferclub.nl
secretaris@soliferclub.nl
penningmeester@soliferclub.nl
ac@soliferclub.nl
tc@soliferclub.nl

secretaris@soliferclub.nl

pr@soliferclub.nl

bankrelatie
Bankrelatie:
Jaarcontributie:
Website:

NL 88 INGB 0004 3260 91
€ 35,- bij tijdige betaling, bij voorkeur via automatische machtiging.
€ 45,- na betalingsherinnering.
www.soliferclub.nl
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MARTENS CARAVANBOUW
VANOUDS BEKEND DOOR KWALITEIT EN SERVICE
Kom naar onze showroom:
Mercuriusweg 32
6971 GV Brummen
Tel. 0575 561486
Fax 0575 562098
www.martenscaravans.nl
info@martenscaravans.nl

Indien onbestelbaar: M. van Keulen, Violierstraat 47, 5402 LA Uden

