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Voorwoord
Toon
 
Op de voorpagina staat een foto van de caravan van Toon
en Jacqueline. De reden hiervoor is het onderstaande be
richtje. Hoewel voor ieder van ons het moment komt dat we
moeten stoppen met “caravannen” is dit toch vaak weer
een emotioneel gebeuren.
Hans
 
Beste Soliferclub vrienden,
 
Doordat  ik in de loop van het afgelopen jaar twee keer een
oogoperatie gehad heb is het gezichtsveld behoorlijk
achteruit gegaan. Ik zie nog wel redelijk goed maar mede
ook door de glaucoom die ik al jaren heb achten de
oogartsen in Waalwijk als ook in het Oogziekenhuis Rotter
dam het niet meer verantwoord om te rijden.
 
Vandaar dat ik via onderstaande advertentie (red: blz. 25) 
mijn caravan te koop aanbied. Dit is na 50 jaar caravannen 
geen makkelijke beslissing geweest, maar aan alles komt
nu eenmaal een einde. Zeker zullen we ons op een jaarver
gadering  nog wel eens ontmoeten.  Voorlopig wens ik ie
dereen het allerbeste toe en vooral, blijf gezond !!
 
Met vriendelijke groeten,  Toon Suermondt
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Van de voorzitter.
 
We zijn alweer toe aan het eerste blad voor 2019. Wat gaat de tijd toch snel!
Als ik naar buiten kijk stemt het weer ook niet erg tot vrolijkheid namelijk grijs en nat.
Was deze week nog even op het strand en de eerste niet permanente strandtenten zijn weer aan het opbou
wen. Het duurt nog wel even, maar het mooie weer komt er weer aan denk ik dan altijd maar.
 
Ik heb ook al even kunnen genieten van mooi weer in Sevilla samen met onze dochters. Wat is het toch
lekker om in januari een week temperaturen van tussen de 15 en 20 graden te hebben en een lekker zonne
tje te voelen.  Sevilla is de warmste stad van Europa zeggen ze daar, in de zomer is rond de 45 graden meer
dan normaal. Dat is wel erg warm en de bewoners schijnen dan veelal binnenshuis te vertoeven en pas tegen
de avond weer naar buiten te komen. Ook in januari zitten de inwoners nog met een jas, muts en sjaal om
in de avond met een graad of 7 buiten te eten. Leuk om te ervaren dat zij dit zo doen, en veel buiten vertoe
ven.
 
Ik kijk al vol belangstelling uit naar de interrally die eind juni wordt gehouden. Ik hoop dat het een mooi
evenement mag worden ook voor onze buitenlandse gasten. Het is toch altijd weer spannend hoe e.e.a.
gaat verlopen, maar de organisatoren hebben een leuk programma opgesteld met uiteraard ook wat be
kende items zoals de landenwedstrijd. Wij hebben er als bestuur nog aan gedacht dit te laten vervallen maar
hebben uiteindelijk toch besloten dit niet te moeten doen.
De herfstrally is dit jaar voor het eerst niet in oktober maar in september. Ik denk dat het een goed moment
is om de traditie van het houden van de rally in oktober te doorbreken. Vaak is het toch kouder dan in sep
tember en er zijn niet veel leden meer die aan schoolvakanties gebonden zijn. Het wil overigens niet zeggen
dat de rally voortaan altijd in september gehouden gaat worden, per jaar zal bekeken worden hoe dit inge
vuld gaat worden.
 
Tevens hebben we het in de laatste bestuursvergadering gehad over het loskoppelen van de nieuwjaarstref
en de nieuwjaarsreceptie. De activiteitencommissie gaat verder bekijken hoe hier invulling aan te geven.
Als eerste activiteit hebben we de algemene ledenvergadering op 13 april a.s. De benodigde stukken kunnen
teruggevonden worden in dit blad.
 
Ik hoop u allen te zien op de ledenvergadering en op komende activiteiten van onze club.
 
Didi Lindhout
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Algemene Leden Vergadering 2019
 
Het bestuur van de Soliferclub Nederland nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenver
gadering 2019 te houden op zaterdag 13 april 2019, aanvang 14.00 uur, op camping de Distel te Zeewolde.
 
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. 14 april 2018
5.      Jaarverslagen
a.      Secretaris en ledenadministratie
b.      Redactiecommissie
c.      Activiteitencommissie
d.      Technische commissie
e.      Advertenties en PR
6.      Financiën
a.      Financieel verslag 2018
b.      Begroting 2019
c.      Meerjarenperspectief
d.      Verslag van de kascommissie 2018
e.      Benoeming kascommissie 2019
De financiële stukken zullen tijdig voor de vergadering aan de leden worden toegezonden
7.      Samenstelling bestuur
a.      Voorzitter: Didi Lindhout, benoemd tot 2019, herkiesbaar
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 2019, herkiesbaar
8.      Samenstelling commissies
a.      Activiteitencommissie
i.        Jannie van der Torre-Hoek, voorzitter, benoemd tot 2020, niet aftredend
ii.       Jan Molenaar, benoemd tot 2019, herkiesbaar
iii.     Lilian van der Hout, benoemd tot 2019, herkiesbaar
b.     Technische commissie
i.        Piet Goudriaan, voorzitter, benoemd tot 2019, herkiesbaar
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 2019, herkiesbaar
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, herkiesbaar
v.      Jacob Dijkhuizen, benoemd tot 2019, herkiesbaar
d.      Website
i.        Onno de Gans, benoemd tot 2019, herkiesbaar
ii.       Jacob Dijkhuizen, benoemd tot 2019, herkiesbaar
e.      Archief
Jan Molenaar, benoemd tot 2019, herkiesbaar
f.       PR
Didi Lindhout, interim tot uiterlijk 2020
9.      Rallykalender
Zie elders in dit blad.
10.   Interrally
Zie elders in dit blad.
11.   Alliantie met de NCC
Het bestuur stelt voor de alliantie overeenkomst met de NCC voor onbepaalde tijd voort te zetten.
12.   Lidmaatschapsvoorwaarden
De vraag is gesteld of ook bezitters van een Cabby als lid kunnen worden toegelaten.
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13.   Rondvraag
14.   Sluiting en vaststelling volgende vergadering
 
Let op: De stukken bij agendapunt 6 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 23 maart 2019 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 verzending plaats
kan vinden.

ad 4

Verslag Algemene Leden Vergadering 2018
 
Zaterdag 14 april 2018 te Harfsen
Bestuur:
Didi Lindhout, voorzitter
Onno de Gans, secretaris
Wim Rijkaart van Cappellen, penningmeester
Piet Goudriaan, voorzitter TC, afwezig met kennisgeving
Jannie van der Torre-Hoek, voorzitter AC
 
Aanwezig
Aanwezig zijn, naast de bestuursleden, 24 leden van de vereniging
 
Afwezig met kennisgeving:
Tilly en Koos ter Burg, Lineke en Piet ter Burg, Rinske en Rob Buitenhuis, Anne en Henk Griffioen, Margriet en
Fred Grootenboer, Mieke en Chris Heijligers, Corrie en Wouter van den Hoek, Antoinette en Ad Meier, Ali en
Adri Verzijl
1.      Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om 14.00, heet alle aanwezigen hartelijk welkom en meldt, onder aan
bieding van excuses, de afwezigheid van Riet en Piet Goudriaan.
2.      Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.      Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken te melden.
4.      Vaststellen van de notulen van de vorige ALV d.d. 6 mei 2017
De notulen worden bij acclamatie goedgekeurd.
5.      Jaarverslagen
a.      Secretaris en ledenadministratie
Bij acclamatie goedgekeurd.
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b.      Penningmeester
Wordt behandeld als onderdeel van punt 6.
c.      Redactiecommissie
Bij acclamatie goedgekeurd.
d.      Activiteitencommissie
Bij acclamatie goedgekeurd.
e.      Technische commissie
Dit verslag zal worden opgenomen in het eerstvolgende clubblad.
f.       Advertenties en PR
Bij acclamatie goedgekeurd.
Naar aanleiding van dit punt wordt aan de vergadering gevraagd of er geen leden aanwezig zijn die deze
functie op zich zouden willen nemen. Er blijken niet van dergelijke leden aanwezig te zijn, hetgeen het bestuur
ten zeerste betreurt.
6.      Financiën
a.      Financieel verslag 2017, Begroting 2018 en Meerjarenperspectief
De penningmeester geeft een toelichting op de stukken. Belangrijkste zaken zijn dat het clubblad niet veel
heeft gekost in verband met interen op in het verleden opgebouwde overschotten, dat alle eigendommen
van de vereniging zijn afgeschreven en de gehele administratie sterk vereenvoudigd is. Bijkomend voordeel
hiervan is dat de functie zodanig vereenvoudigd is dat ieder lid die zou kunnen vervullen hetgeen opvolging
in de toekomst veel gemakkelijker maakt.
Naar aanleiding van de cijfers komen de volgende vragen op:
i.        Anton Wiebenga vraagt zich af of het effect van de op de vorige vergadering aangenomen contribu
tie verhoging al bekend is.
De penningmeester licht toe dat dit niet het geval is omdat de cijfers betrekking hebben op 2017 en de
contributie verhoging op 2018.
ii.       Hans Schoots stelt vast dat 2017 is afgesloten met een batig saldo en vraagt zich af of, met de kennis
van nu, de contributie verhoging wel noodzakelijk was.
De penningmeester stelt vast dat die verhoging strikt genomen niet noodzakelijk is voor de korte termijn, maar
omdat het voordeel uit Editoo tijdelijk is en het ledental geen stijgende lijn laat zien, acht hij het niet verkeerd
vast wat reserve voor de toekomst op te bouwen.
De vergadering sluit zich hierbij aan.
iii.     Jan Molenaar stelt vast dat er in de begroting geen reservering is opgenomen voor de Interrally 2019;
wordt die geacht kostendekkend te kunnen worden georganiseerd?
De penningmeester geeft aan dat als gevolg van de vereenvoudigde administratie ook geen reservering
wordt gemaakt voor materiële zaken die direct zullen worden afgeschreven. Het zal dus in sommige jaren
nodig zijn een (iets) groter beroep op de aanwezige middelen te doen dan gemiddeld. Dat kan dus ook met
een Interrally samen hangen.
iv.     Gerrit van Essen ziet dat er € 100 wordt toegevoegd aan de lustrumreserve, terwijl de grootte van die
reserve met een dergelijke bijdrage niet te verklaren is.
De penningmeester licht toe dat die reserve na het vorige lustrum niet geheel uitgeput was en dat er in
voorgaande jaren grotere bedragen dan nu aan die reserve zijn toegevoegd.
b.      Verslag van de kascommissie 2017
Namens de kascommissie spreekt Joop Kruys waardering uit voor het werk van de penningmeester. De
boekhouding is steekproefsgewijs onderzocht en er zijn geen onregelmatigheden vastgesteld. Hij biedt het
bestuur het verslag van de kascommissie aan.
c.      Benoeming kascommissie 2018
Trijntje Blok is aftredend en zal haar plaats afstaan aan Ria Lammers die reserve was. Als nieuw reserve lid
van de kascommissie biedt Paul van Wijk zich aan welk aanbod met acclamatie wordt ontvangen.
d.      Decharge
Op grond van de stukken, de beraadslagingen en het oordeel van de kascommissie wordt het bestuur ge
dechargeerd.
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
Het hele bestuur blijft in functie. Volgend jaar zal het bestuur de ALV een aangepast rooster van aftreden
aanbieden om te voorkomen dat in 2020 het gehele bestuur vervangen moet worden.
8.      Samenstelling commissies
a.      Activiteitencommissie
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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
Alle leden van de commissie blijven in functie hetgeen met applaus wordt ontvangen.
Waar nodig zal het bestuur de volgende ALV een aangepast rooster van aftreden aanbieden om te voorko
men dat een commissie in enig jaar geheel vernieuwd zal moeten worden.
9.      Rallykalender
a.      Ledenvergaderingtref
Is aan de gang.
b.      Griekenlandreis
Gaat binnenkort van start. Henk Griffioen zal ons via Facebook op de hoogte houden van de voortgang van
de reis.
c.      Meirally
Er zijn 14 aanmeldingen en de aanmelding staat nog open.
d.      Herfstrally of Tref
Het wordt een Tref in de periode 19-28 oktober 2018 op camping Eifelblick in Gerolstein; de camping is be
sproken.
e.      Jaarwisseling
Vooralsnog weer in Ermelo; tref van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019 met een nieuwjaarsreceptie op 5
januari.
f.       Interrally 2019
De gekozen periode begin mei (in verband met een mogelijk bezoek aan de Keukenhof) staat weer even
ter discussie omdat er mogelijk een conflict ontstaat met het eigen programma van de Zweedse Soliferclub.
In het volgende clubblad zal nadere informatie volgen. Aan te nemen is dat de locatie (NCC camping de
Distel in Zeewolde) gehandhaafd blijft.
Leden die nog suggesties hebben voor de inhoud van het programma worden van harte uitgenodigd dat
te melden bij de AC.
g.      Herfst 2019
De gedachten gaan uit naar een evenement van 2 weken in september in Vijlen (Zuid Limburg) met Corrie
en Paul van Wijk.
h.      Zomer 2020
De AC zou dan graag weer een reis willen opnemen in het programma, bijvoorbeeld naar Tsjechië. Iedereen
die daaraan iets zou willen/kunnen bijdragen wordt van harte uitgenodigd dat te melden bij de AC.
10.   Statuten
Het voorliggende voorstel voor aanpassing van de Statuten geeft aanleiding tot de volgende vragen en
opmerkingen:
a.      Hans Schoots merkt op dat in correspondentie met de leden doorgaans de term ‘Algemene Leden
Vergadering’ wordt gebruikt waar in de Statuten over ‘Algemene Vergadering’ wordt gesproken. Hij geeft
voorkeur aan de eerste term en zou die dus ook willen gebruiken in de Statuten.
De vergadering steunt dit voorstel onder voorbehoud van goedkeuring door de notaris (in het burgerlijk
wetboek wordt alleen de term ‘Algemene Vergadering’ gebruikt).
b.      Hans Schoots stelt vast dat de communicatie mondeling, schriftelijk, per e-mail of digitaal kan plaats
vinden. Hij acht uniformering van de terminologie een goed idee.
De vergadering stemt hiermee in.
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c.      Hans Schoots acht het overbodig, gezien het bepaalde in artikel 4 lid 5, om op een aantal plaatsen de
term ‘(gezins)leden’ te gebruiken.
De vergadering is het hiermee eens.
d.      Willem Poppes vraagt zich af wat de wezenlijke verschillen tussen de huidige Statuten en het voorstel zijn.
De voorzitter licht toe dat de kern is gelegen in de mogelijkheid bezitters van een caravan van een ander
merk dan Solifer toe te kunnen laten. Dat maakte een wijziging van de Statuten noodzakelijk. Van die om
standigheid is tevens gebruik gemaakt de regels op een aantal punten te vereenvoudigen en te moderni
seren.
e.      Jan Kranendonk stelt voor in artikel 2 lid 2 sub d ook dealers in de opsomming op te nemen.
De vergadering steunt dit voorstel.
f.       Jan Kranendonk vindt dat de formulering in artikel 2 lid 1 wel heel erg ruim is. Dat stijgt ver uit boven wat
op de vorige ALV beoogd werd met het voorstel ook bezitters van een Polar caravan toe te laten.
In de hierop volgende discussie blijkt dat het inderdaad de bedoeling is voorlopig alleen bezitters van een
Polar caravan de mogelijkheid te bieden lid te worden, terwijl de ruime formulering bedoeld is om niet voor
elke verruiming in de toekomst een statutenwijziging noodzakelijk te maken. Als vanzelf komt hieruit de op
lossing voort om in de Statuten slechts vast te leggen dat de merkgebondenheid in het Huishoudelijk Regle
ment zal worden geregeld.
Dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.
Hiermee wordt de discussie afgerond en wordt met algemene stemmen besloten de statuten conform het
voorgaande goed te keuren.
Ter praktische uitvoering hiervan wordt de secretaris gemachtigd om enerzijds, in overleg met de notaris de
uit de ter vergadering ingebrachte voorstellen redactioneel in de tekst te verwerken en anderzijds op te treden
als comparant namens Soliferclub Nederland bij het passeren van de akte.
Tussen 14.45 en 15.05 uur wordt de vergadering onderbroken voor een pauze.
11.   Huishoudelijk Reglement
Naar aanleiding van de voorstellen voor wijziging van de Statuten zal aan het Huishoudelijk Reglement een
nieuw artikel 1 worden toegevoegd dat handelt over de leden. Daarin zullen de merken (voorlopig alleen
Polar) worden vermeld op grond van het bezit waarvan het lidmaatschap van SCN open wordt gesteld. Ook
het oorspronkelijke artikel 6 zal in dit nieuwe artikel worden opgenomen. De oorspronkelijke artikelen 1 t/m 5
worden vernummerd tot artikel 2 t/m 6.
Met deze aanvulling wordt het Huishoudelijk Reglement met algemene stemmen aangenomen.
12.   Rondvraag
Alvorens over te gaan tot de rondvraag worden Sandra en Aart-Jan Schaap uitgenodigd aan de bestuurs
tafel. De voorzitter memoreert het heuglijke feit dat zij 25 jaar lid zijn geweest van de Soliferclub en ondersteunt
haar felicitaties met de obligate fles Solifer wijn en een bos bloemen.
Ook Corrie en Wouter van den Hoek zijn 25 jaar lid van de club, maar helaas afwezig. De voorzitter memoreert
dat Wouter zich ook als penningmeester voor de club heeft ingezet en zegt toe deze jubilarissen op andere
wijze de waardering van de club te zullen overbrengen.
a.      Willem Poppes vraagt zich af hoe een lid van de Soliferclub als zodanig herkenbaar is bij bezoek aan
een clubterrein van de NCC.
De voorzitter antwoordt dat de beheerders een ledenlijst van de Soliferclub behoren te hebben; mocht dat
alsnog tot problemen leiden dan graag melden aan het bestuur.
Er komt nog aan de orde of het noodzakelijk is een CCI kaart te bezitten bij verblijf op een NCC terrein, maar
dit is niet nodig. Het bezit van zo’n kaart heeft wel invloed op de hoogte van het tarief; in het volgende
clubblad zal een overzicht van de tarieven van de NCC worden opgenomen.
b.      Jan Kranendonk heeft vastgesteld dat de hoogte van de contributie zoals vermeld in het clubblad niet
de actuele situatie weergeeft.
De secretaris antwoordt dat er reeds een verbeterde versie onderweg is naar de eindredactie van het blad.
c.      Anton Wiebenga deelt mee dat hij, en niet hij alleen, een probleem heeft met lekstroom in de combi
natie auto/caravan waardoor zijn breekkabel roodgloeiend wordt. Hij betreurt het dat dit probleem binnen
een club met zoveel knowhow nog niet is opgepakt/opgelost.
Hij krijgt het advies dit probleem eerst voor te leggen aan de TC, waarvan 2 van de 3 leden aanwezig is ter
vergadering.
d.      Ria de Graaf zou graag weer, zoals in het verleden gebeurde, jaarlijks een ledenlijst ontvangen. 
De secretaris legt uit dat dit te maken heeft  met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Onder die wet, de vervanger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden er strenge eisen gesteld
aan het in bezit hebben en verwerken van persoonsgegevens door bedrijven en organisaties, ook de SCN,
teneinde de privacy van de personen waarop die gegevens betrekking hebben te waarborgen. De wet is al
ingegaan, maar met ingang van 25 mei 2018 zal er ook, althans ‘op papier’, gehandhaafd gaan worden.
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Het niet voldoen aan de wettelijke verplichting kan dan leiden tot een (hoge) boete, maar de verwachting
is dat voor organisaties als de SCN de soep niet zo heet zal worden gegeten als ze is opgediend. Het belang
rijkste lijkt te zijn dat we laten zien dat we de wet serieus nemen en ons best doen daar zo goed mogelijk naar
te handelen. Zo is op de website al een cookie melding opgenomen waarin wordt verklaard dat er cookies
gebruikt worden in het belang van de gebruikerservaring en hoe de gebruiker het gebruik daarvan kan in
stellen. Bij die melding hoort een knop waarmee de gebruiker kan aangeven dat deze melding begrepen is,
waarna die melding (voorlopig) niet weer getoond zal worden. Ook is er de mogelijkheid door te klikken naar
een privacy verklaring (die ook via het menu bereikbaar is) waarin in het kort wordt aangegeven hoe de
gegevensverwerking is vorm gegeven. Vanuit die verklaring (en ook vanuit het menu) kan in de (nabije)
toekomst worden doorgeklikt naar een privacy protocol waarin de implementatie van de wettelijke bepalin
gen is beschreven.
In grote lijnen komt het er op neer dat vastgelegd moet worden welke gegevens van de leden worden op
geslagen (wij hebben die verdeeld in 2 categorieën: verplicht (zoals NAW gegevens) omdat ze noodzakelijk
worden geacht in de relatie lid-SCN en aanvullend (zoals gegevens over auto en caravan) die interessant
maar niet noodzakelijk worden geacht), waarom die gegevens worden opgeslagen en hoe lang ze zullen
worden bewaard. Een lid moet ook de mogelijkheid hebben de eigen gegevens in te zien, te corrigeren en/
of te verwijderen (hetgeen wat ons betreft voor de kerngegevens niet kan opgaan, tenzij dat opzegging van
het lidmaatschap inhoudt). Die faciliteit moet nog in de website worden ingebouwd.
De wet stelt ook als eis dat de persoon waarvan gegevens worden opgeslagen daar expliciet toestemming
voor heeft gegeven. Voor nieuwe leden valt dat te regelen in het aanmeldingsformulier, voor bestaande
leden zal daar een aanvullende procedure voor moeten worden ingesteld.
Tot zover de interne gevolgen van de wet. Externe gevolgen zijn er zodra opgeslagen gegevens met derden
worden gedeeld. We stellen bijvoorbeeld voor iedere uitgave van het clubblad een lijst met NAW gegevens
beschikbaar aan de drukker om de bladen te kunnen verzenden. We moeten dan kunnen garanderen dat
de drukker die gegevens verwerkt in overeenstemming met de AVG. Editoo heeft dat elegant opgelost door
de bij wet gestelde voorwaarden op te nemen in zijn algemene voorwaarden, maar met de NCC is er nog
geen overeenkomst waaronder de terreinbeheerders kunnen beschikken over een ledenlijst op grond
waarvan het alliantietarief kan worden toegepast. Of aan het beschikbaar stellen van een ledenlijst aan de
leden nog extra voorwaarden worden gesteld is nog niet duidelijk. Misschien dat het inzien van die gegevens
op het besloten gedeelte van de website een toelaatbare mogelijkheid is.
Over de voortgang van alles met betrekking tot de AVG worden de leden zeker op de hoogte gehouden.
13.   Sluiting en vaststelling volgende vergadering
In verband met de onzekerheid over het tijdstip van de Interrally en in samenhang daarmee andere club
evenementen is het vaststellen van een datum niet goed mogelijk. Het bestuur zal, zodra over de program
mering meer duidelijkheid bestaat, een voorstel aan de leden voorleggen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 15.30 uur de vergadering en dankt eenieder voor zijn/
haar aanwezigheid en inbreng.
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Jaarverslag Secretaris 2018
 
Het bestuur heeft in het verslagjaar drie keer vergaderd en veelvuldig per email gecorrespondeerd of telefo
nisch overlegd. Dat heeft goed gewerkt.
In de loop van het jaar heeft uiteraard een aantal leden het lidmaatschap opgezegd, maar is er ook een
aantal nieuwe Solifer bezitters toegetreden alsmede twee bezitters van een Polar caravan. Per saldo is het
ledenaantal gestegen naar 87.
De voorbereidingen voor wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement hebben geleid tot een
voorstel dat behandeld is in de ALV 2018. Daar is, op een beperkt aantal punten na, ingestemd met het
bestuursvoorstel. De vergadering heeft de secretaris gemachtigd in overleg met de notaris een definitieve
tekst op te stellen. Dat is gebeurd en inmiddels zijn de gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement ook
formeel goedgekeurd en dus in werking getreden. De huidige versie is te vinden op de website.
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. Conform het oorspronkelijke besluit om de alliantie aan te gaan had deze overeenkomst in 2018 op
de ALV geëvalueerd moeten worden; dat is niet gebeurd maar zal voor de ALV 2019 worden geagendeerd.
Met betrekking tot de website van de Soliferclub zijn we een flinke slag aan het maken. Nadat de oorspron
kelijke website, zoals reeds in het vorige verslag gemeld, technisch op een meer bij de tijds niveau was ge
bracht, is nagedacht over vorm en inhoud. Met name de leden administratie was niet goed in de website
geïntegreerd en het invoeren van een partner lidmaatschap, zoals door de nieuwe statuten mogelijk gemaakt,
zou nog wel wat voeten in de aarde hebben. Mede op basis van de beschikbare kennis over website ont
wikkeling is besloten over te stappen naar een ander Content Management Systeem en de site daarin geheel
opnieuw te ontwikkelen. Te hopen is dat u daar in de loop van 2019 kennis mee kunt maken.
Onno de Gans

Jaarverslag redactiecommissie 2018.
 
 
In 2018 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.
Het blad is een goed visitekaartje voor de Soliferclub.
 
Onno de Gans is websitebeheerder. Hij wil nog enkele wijzigingen doorvoeren om de site beter inzichtelijk te
maken.
Ik wil alle betrokken leden van de redactiecommissie bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.
 
Didi Lindhout

Jaarverslag PR en werven advertenties.
 
Ook in 2018 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.
Wanneer leden adverteerders zouden weten voor het blad dan kunnen zij hierover contact met mij opnemen.
Ik wil de adverteerders bedanken voor hun bijdrage aan de kas van de Soliferclub.
 
Didi Lindhout, PR ad interim.

ad 5
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Jaarverslag Activiteiten Commissie 2018
 
Wij startten het jaar wederom met een aantal caravans op camping de Paalberg in Ermelo waar op  6 janu
ari de nieuwjaarsreceptie werd gehouden die zeer goed bezocht is en ook van het buffet na de vergadering
is door een flink aantal leden gebruik gemaakt.
Er is een ledenvergaderingtref gehouden van  7 tot 15 april op camping de Waterjuffer te Harfsen en die is
zeer goed bezocht. Het was mooi weer en er is veel gefietst. De ledenvergadering werd gehouden op 14 april
in de zaal op camping de Waterjuffer en ook hier was een goede opkomst.
Er is door 8 equipes een reis door Griekenland gemaakt in de periode van eind april tot eind mei onder leiding
van Henk en Anne Griffioen.
De meirally is gehouden van 28 april tot en met 5 mei op camping Slutkeboer te Manderveen en daar waren
12 equipes. We kregen ook nog bezoek op de camping van een stel oud leden namelijk Henk Jongman en
Gon Faber. We hebben mooi weer gehad maar ook een keer flinke regen. We hebben in Uelsen de Bronze
zeithof bezocht en in café Blekkershof heerlijke soep gegeten. Op vrijdag de Heimatverein in Itterbeck bezocht
en na de rondleiding koffie, thee en Kuchen. De organisatie was in handen van Jan Molenaar en Jannie van
der Torre. Voor Jannie een thuiswedstrijd.
In de periode tussen de Ledenvergaderingtref en de meirally in zijn Jannie en Jan en Christine naar camping
de Distel in Zeewolde gegaan om de mogelijkheden voor het organiseren van de Interrally die in 2019 wordt
gehouden te bekijken.
De Herfsttref is gehouden van  19 tot en met 28 oktober op camping Eifelblick in Gerolstein, Duitsland. De tref
is georganiseerd door Johan Top met ondersteuning van Lilian en ook nu waren er veel equipes aanwezig.
Helaas moesten Anton en Yfke alweer snel naar huis omdat Yfke met haar voet onder het caravanwiel terecht
was gekomen. Zondagmorgen was er een welkom in de Kellerbar en maandag is er op initiatief van Jan en
Annie Kranendonck een wandeling gemaakt vanaf de camping. Woensdagmiddag hebben wij met een
groep de Erlösungskirche in Gerolstein bezocht en dat was zeer de moeite waard. Woensdagavond was er
een gezellig samenzijn in de Kellerbar en Piet Goudriaan heeft ons weer een aantal mooie fotoreportages
laten zien.
 
Tot slot kwam er na de kerstdagen weer een aantal Soliferisten bijeen op camping de Paalberg in Ermelo om
daar het jaar uit te luiden en het nieuwe jaar te begroeten.
 
Als activiteitencommissie hebben wij in 2018 vergaderd op 4 januari en we hebben een gezamenlijke verga
dering gehad met het bestuur op 28 juli.  Verder hebben wij vele malen per telefoon en e-mail met elkaar
contact gehad.
Er zijn in het afgelopen jaar door de AC weer de nodige activiteiten georganiseerd en wij hebben ook de
nodige tijd besteed aan de voorbereidingen van de Interrally en de andere activiteiten voor het jaar 2019.
 
Jannie, Lilian en Jan                                                     

Jaarverslag Technische Commissie 2018
 
De commissie is één keer bij elkaar gekomen bij één van de leden thuis.
Er zijn daar diverse zaken aan de orde geweest. Een besproken onderwerp was de accu die we in onze So
lifers gebruiken. Gebleken is dat er nogal eens een accu gaat koken, daarbij komen zwaveldampen vrij die
niet echt gezond zijn. Dat koken van de accu kan ontstaan doordat er iets mis is met de lader van de accu.
(De reden waarom de lader niet goed “meer” functioneert, kan van alles zijn, echter een jaarverslag is niet
de plaats om dat uit te leggen). Wel is dat de aanleiding om meer informatie te verzamelen over vervangen
de accu’s.
Er zijn inmiddels vele soorten accu’s en een uitleg over de diverse eigenschappen houdt u van ons tegoed
middels een artikel in ons onvolprezen clubblad. Helaas is dat tot op heden niet gelukt. De fabrikanten en
groothandelaren die we benaderd hebben, zeggen ja als je vraagt om gedetailleerde informatie. Zeggen,
via de telefoon dat ze de info verstrekken, maar er komt geen verdere reactie. Een zelfde vraag via de mail
leverde tot tweemaal toe geen reactie op, ondanks dat er telefonische toezeggingen waren gedaan. Ove
rigens kan de dealer je ook prima helpen. Nog even geduld, we gaan er van uit dat er een overzicht komt
van wat er te koop is in systemen, soorten en wat dies meer zij.
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In het clubblad van 15 september 2018 is een artikel opgenomen over vochtschade in/aan de caravan van
een van onze leden. Met als hoofd boven het artikel: “Kleine gebeurtenis, groot gevolg”.
Wij willen alle leden nogmaals wijzen op het nut en de noodzaak van de vochtinspectie die door de dealer
kan worden uitgevoerd. (Bij voldoende kennis en een vochtmeter, is het mogelijk zelf zo’n inspectie uit te
voeren.) Je kan via die inspectie te weten komen of er zich vochtindringing in de opbouw van de caravan
voordoet, of heeft gedaan. Bij vroegtijdige vaststelling van vochtindringing is de gevolgschade wellicht nog
gering. Overleg met de dealer de frequentie van de vochtmeting. Bij een caravan met wat meer jaren
achter zich, is het logisch dat de risico’s op vochtinwerking toenemen.
 
Enkele vragen van drie kandidaat leden kwamen via de mail binnen. 1e Vraag ging over “help ons om de
caravan beter te begrijpen”. Info is verstrekt. 2e Vraag betrof een keuze, òf Solifer òf Polar.  Beantwoord,
waarbij opgemerkt is dat wij van de TC geen advies geven waar er keuzes dienen te worden gemaakt. 3e
Vraag ging over vochtschade en hoe die te verhelpen. Deze vraag is beantwoord in de sfeer van “zoek een
dealer of dergelijke, wij als TC adviseren”.
 
Verdere vragen waren min of meer in de sfeer van, “we hebben dit of dat gedaan, klopt dat?” Ook waren er
vragen over accu’s. Aangegeven “laat u adviseren door de dealer “ (zie ook hierboven).
Ook is ons gebleken dat de kleuren van de bedrading in de nieuwere Solifers zijn aangepast ten opzichte
van de wat oudere typen. Als u twijfelt, in een voorkomend probleem, bel of mail ons, wellicht kunnen we
verder helpen.
 
Technische Commissie Solifer Club Nederland
Jan de Groot, Reiner Bijkerk, Piet Goudriaan
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Rallykalender
 
Ledenvergaderingtref 2019.
Deze wordt gehouden van 5 tot en met 14 april in
Zeewolde op NCC camping de Distel aan de Dasse
laarweg 53. De ledenvergadering is dan op zaterdag
13 april aanvang 14.00 uur en om 18.00 uur is er ge
legenheid om deel te nemen aan een buffet. Inschrij
ven voor de tref en/of het buffet na de ledenverga
dering kan via het formulier op de website.
Reis Sicilië / Laars Italië
Onder leiding van Anne en Henk Griffioen wordt er
een reis georganiseerd. Dit is een reis voor Soliferclub
leden maar ook voor niet Soliferclubleden en valt dus
niet onder de verantwoordelijkheid van onze club.
Wel willen wij natuurlijk de gelegenheid bieden alle
informatie over deze reis te verstrekken.
Interrally 2019.
Ook deze zal worden gehouden op NCC camping de
Distel in Zeewolde. Voor de interrally verwachten wij
de buitenlandse gasten op donderdag 27 juni en de
rally wordt afgesloten op zondagavond 30 juni. De
gasten zullen dan vertrekken op maandag 1 juli.
Voorafgaande aan de interrally is er voor onze eigen
leden al vanaf 22 juni een rally.
Voor meer informatie hierover zie elders in dit club
blad. 
Herfstrally 2019.
Deze rally wordt gehouden van 7 tot en met 21 sep
tember 2019 op camping Cottesserhoeve in Vijlen in
de provincie Limburg. Ook hierover vindt u elders in
dit blad meer informatie. De organisatie wordt ge
daan door Corrie en Paul van Wijk.
Eindejaarstref en Nieuwjaarsreceptie
Dit is nog niet bekend.
Reis naar Tsjechië
Deze reis start op de eerste camping in Tsjechië op
zaterdag 23 mei 2020 en we vertrekken weer naar huis
op zaterdag 13 juni 2020. Voor meer informatie zie
elders in dit clubblad.
 
Namens de AC
Jannie van der Torre-Hoek

ad 9
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 Ledenvergaderingtref
 
Dit jaar vindt de ledenvergaderingtref plaats op
camping de Distel, Dasselaarweg 53, 3896 LT Zeewol
de en wordt gehouden van 5 tot en met 14 april.
De ledenvergadering is dan op zaterdag 13 april
aanvang 14.00 uur.
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om
na te praten en om 18.00 uur is er dan gelegenheid
om deel te nemen aan een Chinees buffet. Dit buffet
kost € 15,00 per persoon inclusief een drankje.
Op zondagmorgen is er gelegenheid om deel te
nemen aan een wandeling vanaf de camping onder
leiding van de campingbeheerder, start om 10.30 uur
en daarna gezamenlijk koffiedrinken. Een fietstocht
naar Harderwijk met eventueel een bezoek aan het
stadsmuseum en dan terug met de pont naar Zee
wolde is een activiteit die we met een ieder die wil
fietsen bij mooi weer kunnen ondernemen.
Een dagje Lelystad met een bezoek aan het Lucht
vaart-Themapark Aviodrome, Batavia Stad Fashion
Outlet en zo zijn er nog wel meer mogelijkheden op
te noemen.
Als de bloembollen soms al heel vroeg in bloei staan
zijn er auto- en fietsroutes langs de bollenvelden.
We zullen de activiteiten tijdens de tref met elkaar
organiseren.
Aanmelden voor de tref en/of voor deelname aan
het buffet na afloop van de ledenvergadering kan via
het aanmeldingsformulier op de website en graag
voor 22 maart.
 
Namens de AC
Jannie van der Torre-Hoek
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Makreelsalade
Makreelsalade met avocadomousse.
Is ook goed te doen in de caravan..
 
benodigdheden voor 4 personen:
zakje losse sla
200 gram spinazie, niet te grove blaadjes
2 kleine appels of 1 grote, liefst met een rode schil
500gr. gerookte makreel (schoongemaakt)
klein bakje crème fraîche
3 eetlepels zachte olijfolie
3 avocado's in plakjes 
1 rood pepertje zonder zaadjes
croutons
dille 
citroen
 
Meng sla en spinazie door elkaar. Liefst meer spinazie dan sla. Schil de appel(s), snij in plakjes, druppel daar
citroen op.
Snij de makreel in kleinere stukjes en meng dat door de appel(s).
Meng de crème fraîche met de olie, wat zout en wat peper.
Pureer de avocado’s met het rode pepertje, wat citroensap en wat olie.
Leg de makreelstukjes op de vier borden, appelmengsel erop, dille en croutons erover.
Eventueel stokbroodje erbij.
 
Eet smakelijk! Groetjes, Marjan
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Interrally 2019
 
 Rally vanaf zaterdag 22 juni en aansluitend de Interrally van 27 juni tot en met 1 juli.
 
Vanaf zaterdag 22 juni tot de start van de Interrally op donderdag 27 juni is er een rally voor onze eigen
clubleden.
Als activiteiten hebben wij de volgende mogelijkheden:
Elke zondagmorgen wordt er vanaf de camping een wandeling gemaakt van ongeveer een uur en daaraan
kunnen wij dus ook deelnemen. De wandeling start om 10.30 uur en daarna wordt er gezamenlijk koffie
gedronken.
Dinsdag willen wij een bezoek brengen aan het Bakkerijmuseum in Hattem en als daar genoeg belangstelling
voor is kunnen we zelf gaan bakken. 
Verder is het een prachtig fiets- en wandelgebied en ook een bezoek aan Almere of Amsterdam is goed te
doen vanaf Zeewolde.
Aanmelden voor deze rally via het inschrijfformulier op onze website.
 
 
Op  27 juni  begint dan de Interrally met het volgende programma:
Donderdag aankomst van de gasten . Er is een team om de gasten te ontvangen en een plaats aan te
wijzen. Er wordt koffie en thee aangeboden bij de ontvangst.
Vrijdag  
Om 10.30 uur is de officiële opening door onze voorzitter Didi Lindhout met daarbij de vlaggenceremonie.
11.00 uur- presentatie door Wim Rijkaart van Cappellen over het water- en landmanagement in Nederland,
en met name de polder waar wij ons bevinden.
11.45 uur- uitleg over organisatie en verdere programma.
14.30 uur- een ontdekkingstocht door het omliggende gebied. Oud en nieuw land. Hoe, is nog niet bekend.
Het kan te voet en/of per boot.
17.00 uur- Happy hour.
Zaterdag
Wij vertrekken om 10.00 uur naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest waar een ieder rond de klok van 11 uur
wordt verwacht. Daar is koffie of thee met …? De entree voor de tuinen is niet inbegrepen maar als er genoeg
zijn die de tuinen willen bezoeken kunnen we  gebruik maken van het groepstarief. Verder is ieder vrij om de
dag verder in te delen.
17.00 uur- informatie bijeenkomst. Zelf de maaltijd verzorgen.
20.00 uur-  begin van de feestavond met muziek,  dans en verloting.
Zondag
11.00 uur- start van de landenspelen met boerengolf, neuswielwerpen en.........
17.00 uur- voorbereiding voor het diner
19.00 uur- start van het diner in de vorm van een buffet en daarna  de afscheidsspeech door onze voorzitter
en overdracht van de Rallyvlag aan Denemarken.
Maandag
Vertrek van onze gasten.
 
De kosten voor de deelname aan de Interrally zijn €100,00 per equipe en €25,00 p.p.
Dat is inclusief de campingkosten van de 4 dagen van de Interrally en een aantal keren koffie- en thee met,
de welkomstdrankjes op vrijdag, drankjes en hapjes tijdens de feestavond en inclusief  het buffet op zondag. 
Aanmelden voor de Interrally via het inschrijfformulier op onze website.
 
Namens het bestuur en de AC
Jannie van der Torre-Hoek

ad 10
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Geniet van de kampeer- 
nieuwtjes voor het seizoen 
2019

www.isabella.net

20



Verrassend Sauerland (in de winter)
 
Bijna elk jaar reisden we ’s winters in februari af naar de Dolomieten, een prachtige omgeving in elk jaarge
tijde. Omdat we dit jaar begin april naar Italië vertrekken voor het tourtje Sicilië en Puglia, hadden we nu geen
zin om twee keer de afstand naar Italië te maken binnen enkele maanden.
Dus dachten we eerst: we blijven lekker in Nederland, in Limburg, de Achterhoek of zelfs misschien wel Lau
wersoog. Vrienden attendeerden ons op het Sauerland en dus dat maar eens nader bekeken op internet.
Dankzij deze tip kwamen we ook terecht bij de Opperland camping (http://www.opperland-camping.de/)
in Deifeld/Medebach. Een beetje buiten het toeristisch volle gebied van Winterberg. Een boerencamping
met grote plekken (men zegt zomers 150-200m2) (foto 2), goed sanitair, een grote verblijfsruimte (voor ons
niet direct nodig), verse eitjes en dito broodjes. Gelegen op ca. 500 meter hoogte. Met per plek 2 stroom
punten van 16A, waarvoor je vanaf 7KW-gebruik per dag een bijdrage van 0,40 €/KW mag neertellen. Valt
dus reuze mee ten opzichte van veel Oostenrijkse en Italiaanse wintercampings.
Na afloop bleek dat goed uit te pakken. We verstookten ca. 14 kg gas en kregen geen bijtelling voor de KW’s.
Het is overigens heerlijk als ’s nachts de gasfles leeg is en je binnen gewoon de warmtevoorziening kunt
omschakelen. Voor een paar KW hoef je niet zo nodig de kou in.  De campingeigenaar levert overigens 11
kg gasflessen voor € 22. Dat is een gasprijs die bijna de helft lager is dan in NL.
Wat ons is opgevallen is de enorme hoeveelheid, van goede informatie voorziene, wandel- en fietsroutes.
Zomer en winter. Je kunt eigenlijk niet verkeerd lopen, keuze uit lichte, gemiddelde en zware, korte en lange
re routes. En zeer gevarieerd! Deels verhard, deels bos- of landbouwpad.
Ook vanaf de camping keuze genoeg.
Maar pak je de auto dan heb je een bijna eindeloze keuze om af te struinen.
En zomers is het helemaal een lustoord, denken we, voor wandelaars, mountainbikers, wielrenners of gewoon
(elektra) bikers.
Ook lijkt er voor jong en oud genoeg uitdaging in allerlei recreatieparken, musea, etc.
Winterberg en Medebach zijn op 12 km afstand, Willingen op 24 km en Brilon (bekend van een herfstrally)
nog iets verder.
Wij hebben hier deze winterweek prachtige wandelingen gemaakt (zie foto 1, 3 en 4)). Enige nadeel van het
dorpje Deifeld is dat het klein is en er erg stil. De enige eetgelegenheid is er (nu) beperkt open en biedt
maaltijden volgens moeders concept en men neemt niet meer dan 5 eetgasten aan.
Men noemt het hier het Toscane van het Sauerland, betere weersomstandigheden dan in Winterberg. In elk
geval voor nu genoeg sneeuw en dat is toch wel iets wat je in de wintervakantie wenst.
 
Anne en  Henk Griffioen
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De Paalberg
De club staat de afgelopen jaren met Kerst en Oud-en-Nieuw, tot en met de Nieuwjaarsreceptie op camping
De Paalberg.
De laatste paar jaren sluiten wij in het nieuwjaar daar bij aan. Beetje nostalgie voor ons. In de jaren 1970-71,
hadden wij daar een seizoenplaats met onze eerste caravan, een Sprite 305. We woonden zelf toen iets
verderop in Ermelo. De Paalberg camping was een uitkomst met, midden in het bos, ruime plaatsen en op
dezelfde plaats waar dat nu is, een buitenzwembad(je). Met, toen nog twee kleine kinderen, hond en kat
beviel ons dat prima. Mooi te zien dat de camping alleen maar beter is geworden.
Nu stonden we gezellig, weliswaar met een steeds ieder jaar kleiner wordend clubje, maar het was leuk.
Lekker wandelen, zwemmen, alhoewel, dat laatste vond ik erg warm, tropisch, heet dat. Niet mijn ding.
 
De Nieuwjaarsreceptie was gezellig, leuk om verschillende mensen te zien, wel met een Solifer of Polar. Het
buffet vond ik dit jaar minder wat betreft prijs/ kwaliteit. Ik begrijp, dat er een nieuwe uitbater is en alles gaat
veranderen.
 
Op naar de volgende ontmoeting met de club! Maar dat mag volgend jaar ook eens op een nieuwe voor
ziening. Dat wordt vast makkelijker daar onze voorzitter in haar nieuwjaarstoespraak meldde dat was beslo
ten om de  nieuwjaarsreceptie en de kerst-/nieuwjaarstref te ontkoppelen.
 
Marjan Rijkaart van Cappellen.
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Van de ledenadministratie.
 
Nieuw
Marielle van Wakeren en Hans Bijlsma, Kolhorn
Geert Lebbink, Apeldoorn
 
Opzeggingen
P. van Grasstek, Capelle a/d IJssel
H. Zijlema, Maastricht
 
Hiermee is het totaal aantal leden uitgekomen op 84.
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de secretaris en moet uiterlijk 30 no
vember 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 wilt u dan even per e-mail contact opnemen met de secretaris?
 
Ledenadministratie Soliferclub Nederland,
secretaris@soliferclub.nl
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ac
 
De ledenvergadering en de Interrally staan voor de
deur. Als we iets verder naar de horizon kijken zien we
mooie reizen in dit jaar. Een mooie reis naar Sicilië en
in september twee weken in Zuid-Limburg. Dit alle
maal georganiseerd door individuele leden en/of de
AC. Nog iets verder op de horizon zien we de voorbe
reidingen voor een reis naar Tsjechië en in 2020 het
40-jarig jubileum! Na de ledenvergadering en de In
terrally gaan wij met deze voorbereidingen verder.
Meer informatie over deze reizen vindt u in dit club
blad.
Interrally
Hier is al het nodige over geschreven en vergaderd.
Het programma is in grote lijnen bekend. Uit contac
ten met onze Scandinavische zusterverenigingen
hopen wij 20 equipes te ontvangen. Het zal mooi zijn
als wij met heel veel Nederlandse equipes komen.
Meer informatie in dit clubblad.

Limburg mie landj 
Wie sjoen os Limburg is……
 
In een prachtig dal op de grens met België ligt camping Cottesserhoeve.
Hier wordt van 7 tot 21 september 2019 de Herfstrally van onze Soliferclub georganiseerd. 
 
In het mooie en afwissende heuvelland kunt u genieten van alles wat Limburg te bieden heeft: wandelen,
fietsen( maar wel met ondersteuning) en dorpjes bezoeken, maar ook Limburgse vlaai, eigen gebrouwen
bier en Limburgse wijn.

 
Vaals, Aken, Maastricht, Valkenburg en Monschau liggen op niet te grote afstand.
Grenzend aan de camping, ligt op Belgisch grondgebied, de  uitdagende golfbaan van Sippenaeken.
 
Op de camping is een winkel en een verwarmd openlucht zwembad. Ook kunnen we gebruik maken van
een overdekte ruimte.
 
Voor wat betreft excursies denken we aan de Dom in Aken, het “Miljoenenlijntje” naar Valkenburg, de grotten
in de Sint-Pietersberg met fort en de kolenmijn in Valkenburg.
 
 In  het volgende nummer van het Clubblad komt uitgebreide informatie over excursies en prijzen.
 
Corrie en Paul van Wijk.

Septemberreis 2019
In september organiseren Corry en Paul van Wijk een
rally van 2 weken in de omgeving van Vijlen in Zuid
Limburg. Een aanrader om deel te nemen!
Nieuwjaarsreceptie 2020
Didi Lindhout noemde het in de nieuwjaarstoespraak:
de nieuwjaarsreceptie los te koppelen van een ker
st-/nieuwjaarstref en overdag te houden met een
lunch. Hoe? Waar? Ideeën zijn van harte welkom.
Tenslotte
De agenda ziet er goed uit. Het blijft een uitdaging
voor alle leden, inclusief de AC leden, om een aardi
ge reis, rally of tref te organiseren voor 2020 of in het
jaar daarna.
 
Namens de AC: Jan Molenaar

Van de Activiteiten commissie
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Reisvoorbereidingen Sicilië
en Puglia
 
Langzaam maar zeker komt het moment in beeld dat
het vertrek aanstaande is. Nog een dikke maand en
dan vertrekken de eersten. De groep zal kleiner zijn
dan de groep naar Griekenland. Daar waren er 8
equipes, nu schat ik in dat het er 6 worden. Dus er is
nog ruimte!

Op 15 april verzamelen we in Paestum, onder Napels.
Dan zijn de eerste 1.900 kilometers gemaakt. Daarna
nog bijna 400 naar Sicilië. Zeker 1.000 op het eiland
en dan via de hak ook nog de nodige. Kortom de
6.000 zal wel gemaakt worden. En wil je wel naar Sicilië
en niet het hele eind in de auto zitten, dan kan je de
helft doen met de ferry vanaf Genua. Je moet dan op
Sicilië wel even een slagje maken om in te haken bij
ons programma, maar ja, dat is dan best te doen.
Eén stel gaat wel met de combinatie heen over de
weg, maar pakt terug de ferry en slaat zo binnen 24
uur toch een dikke 1100 kilometers in de auto over.
De anderen trekken na Sicilië nog even de hak in,
door Puglia. En des te meer ik over dit gebied lees,
des te meer denk ik: dat is mooi, daar zouden we
langer moeten blijven. Dat gaat nu echter niet lukken.
Dus op het tovisit lijstje voor over een jaar (of 2).

Bij de voorbereidingen van zo’n trip in het voorseizoen
kom je nog wel wat tegen, hier een 3-tal voorbeelden:
Rijbewijsverlenging: Heb je geen keuring of medische
verklaring nodig, dan kan dit snel via de gemeente.
Maar als je iets meer moet, dan blijk je zomaar een
half jaar nodig te hebben om dat papiertje te krijgen.
Het CBR is kritisch bij ziektes en aandoeningen. En ze
hebben een enorme achterstand in de afhandeling.
Dus is het advies: kijk nog eens even naar de datum
van verlopen van je rijbewijs en start, als er maar enige
verklaring of keuring nodig is (bijv. 75 jaar en ouder,
of bijzondere medische zaken), tenminste 6 maan
den eerder met de aanvraag gezondheidsverklaring.
Misschien haal je het dan net. Toch vervelend als
midden in je vakantie blijkt dat het papiertje niet meer
geldig is en je niet verder kunt. Verdiep je goed tevo
ren, overleg met je huisarts, want met apneu’s, zenuw
aandoeningen, etc. kan het zomaar maanden kos
ten.

Winter- en zomerbanden. Als je begin april vertrekt
moet je soms in een aantal landen nog winterbanden
onder hebben bij ‘ijzige’ weersomstandigheden. Op
de ANWB-site kan je daarover van alles vinden. Er zijn
ook landen waar je zomerbanden mag hebben voor
16 april, maar dan wel in combinatie met sneeuwket
tingen. Kortom: hoe doe je dat? Pas je je route aan?
Of je tijdstip van vertrek? Of wacht je onderweg tot de
ijzige bui over is? Kettingen dus mee! Het weer is grillig,
de wetgeving strak.
Campings onderweg. In Duitsland en Oostenrijk zijn
er best veel het hele jaar open. Maar welke op jouw
route? En hoe zit dat in Frankrijk, België, Zwitserland
en Italië? Tevoren inventariseren voorkomt stress on
derweg.
 
Henk en Anne Griffioen
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TE KOOP:
 
Solifer Nordica 550 MH Bouwjaar 1996, in uitstekende staat, altijd onder een afdak of binnen gestald.
Dit type is maar enkele jaren in Finland  gebouwd en heeft de deur achter de as. Daardoor is er een rondzit 
achter in het hoge gedeelte van de caravan en twee bedden in lengterichting in de aflopende  voorkant .
De caravan is voorzien van veel extra’s zoals dakluiken met 12 volt ventilatoren die omkeerbaar kunnen
werken en een extra elektrische handdoeken droger  in de toiletruimte. Verder is de caravan voorzien van
een dubbele  verwarming, zowel op gas als ook elektrisch 220 volt. Dit systeem verzorgt natuurlijk ook de warm
water voorziening.  Een inklapbare handgreep voor makkelijk in en uit stappen is naast de deur aanwezig.
Verder is aanwezig:  wintertent ca. 2.50 x 1.50 mtr. en diverse luifels zoals een driekwart schuifluifel, een luifel
van ca. 2.50 x 2.50 mtr. en deurluifeltje met zijkanten.
Vorig jaar is er een nieuwe Mover gemonteerd merk Easydriver van Reich type   Pro 2.3 volledig automatisch
en met nog drie jaar garantie.
Vanzelfsprekend zijn er nog veel reserveonderdelen die ook tot de koop behoren.
Prijs € 6000,=  
 
Omdat op dit moment de caravan nog in de winterstalling staat is het pas vanaf 1 april mogelijk hem bij mij
thuis te bezichtigen.
 
Toon Suermondt
Peelland 2   5144ES   Waalwijk
Tel.: 06 51205310    Email:  t.suermondt@gmail.com

T
Zie ook de foto op de voorpagina
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TE KOOP:
SOLIFER 520 TBR S-Line van 8 september 2005 - super compleet en in uitstekende staat.

Deze caravan is werkelijk in topconditie, zowel binnen als buiten.
Vrij van schade en vrij van lekkages. 
Nooit in gerookt en geen huisdieren.
Steeds in zomer- en winterstalling.
Bovag onderhouden, laatste grote beurt en remmentest 2017.
Door persoonlijke omstandigheden na 6 oktober 2017 niet (meer) gebruikt.

De zeer uitgebreide standaard-voorzieningen - zoals onder meer ALDE-vloeistofverwarming en vloerverwar
ming op gas en elektra of beide, boiler, badkamer, koelkast/vriezer, reservewiel, stabilisator, enz., enz. - zullen
ongetwijfeld voldoende bekend zijn.
Daarenboven:
- FIAMMA ZIP 350 MEDIUM uitdraaibare Luifel compleet met Safariroom, alle wanden uitritsbaar
- TRUMA XT mover 07-2014
- Power Xtreme X30 lichtgewicht accu, compleet met laadbooster 07-2017
- Nieuwe kranen keuken en badkamer 07-2014
- Nieuwe banden 07-2017
- Nieuw Koudschuim Comfort matras MEDIUM HR40-20 cm 07-2017

Vraagprijs € 10.750,—

Harm ten Cate 
Koopmanmarke 6
7721 KL DALFSEN 
thea.harm@icloud.com
06-209 65 943

De Waterjuffer is een uniek paradijsje, nabij Lochem en Gorssel en de oude 
Hanzesteden Zutphen en Deventer. Prachtig gelegen in het aantrekkelijke 
Achterhoekse coulisselandschap, in één van de meest populaire fietsgebieden 
van Nederland. 

Een oase voor rustzoekers en senioren met ruime zon- en schaduwplaatsen in 
een groene parkachtige omgeving, uiteraard met Wifi en verwarmd sanitair.

In het Restaurant kunt u genieten van koffie met gebak tot de lekkerste vers 
bereide gerechten.

Camping de Waterjuffer, Jufferdijk 4, 7217 PG Harfsen 

T. 0573-431359          E. info@campingdewaterjuffer.nl

www.campingdewaterjuffer.nl

Kamperen, recreëren en dineren

Gewoon... genieten!

Ontspannen kamperen in de 

Achterhoek... op de grens van 

Gelderland en Overijssel
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bankrelatie
Bankrelatie: NL 88 INGB 0004 3260 91
Jaarcontributie: Jaarcontributie per kalenderjaar 40 euro. Hiervoor ontvangt u in

januari een mailbericht en dient u voor 28 februari betaald te
hebben. Bij niet tijdige betaling ontvangt u per 1 maart een
herinnering en wordt de contributie met 5 euro verhoogd tot 45
euro dan per omgaande te voldoen. 

Website: www.soliferclub.nl

Samenstelling bestuur en commissies
 
Bestuur
Voorzitter               Didi Lindhout                           071-3616156         voorzitter@soliferclub.nl
Secretaris              Onno de Gans                        079-3212173         secretaris@soliferclub.nl
Penningmeester   Wim Rijkaart van Cappellen   010-2231919        penningmeester@soliferclub.nl
Activiteiten cie.     Jannie van der Torre             +491629799186     ac@soliferclub.nl
Technische cie.    Piet Goudriaan                        0654755534          tc@soliferclub.nl
 
 
Activiteiten commissie                                                                 ac@soliferclub.nl
Voorzitter              Jannie van der Torre             +491629799186
Lid                         Jan Molenaar                         0313-437213
Lid                         Lillian van der Hout                010-5114344
 
 
Redactie commissie                                                                         redactie@soliferclub.nl
Voorzitter                  Didi Lindhout                        071-3616156
Eindredactie            Gerrie en Hans Schoots       0412-645403
Websiteredacteur      Jacob Dijkhuizen               0182-616127
Websitebeheerder  Onno de Gans                     079-3212173
 
 
Technische commissie                                                                     tc@soliferclub.nl
Voorzitter               Piet Goudriaan                       0654755534
Lid                          Reinier Bijkerk                          034-3430783
Lid                         Jan de Groot                           06-21255141
 
 
Secretariaat en      Onno de Gans                    079-3212173         secretaris@soliferclub.nl
ledenadministratie
 
Archief                  Jan Molenaar                        0313-437213
 
Advertenties en PR  Vacant                                                              pr@soliferclub.nl

www.soliferclub.nl
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Al 40 jaar uw specialist in Scandinavische caravans! 
 

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 retour:  O. de Gans, Cesar Franckrode 31, 2717 BA Zoetermeer


