notulen jaarvergadering
VERON afdeling Waterland A-56
datum :

1 februari 2010

aanwezig :

PA2SWL, Jim; PA3HGP, Andre; PA0MIR,Nico; PF9A, Martin;
PA5PEX,Pim; PA3AAV, Gert; PE1ER, Ed; PA1XA, Sietse; PA1FR,
Frans; PE3HG, Huib; PC0RON, Ron; PE1LDZ, Menno

afgemeld : PA0SJM, Stef; PE1OUD, Gerard; PE1DHN, Fred; PH8GB, Gerard;
met bericht PD2YL, Carla; PA3HAA,Wim; PD3BL, Ger

1 opening en mededelingen
Onze voorzitter, Nico van der Bijl, opent om 20.15 uur de vergadering en heet
alle aanwezigen welkom. Sneeuw, ijs en gladheid zijn er waarschijnlijk debet aan
dat de opkomst niet zo groot is.
Er zijn geen aanvullingen op- of toevoegingen aan de agenda.
N.a.v. de oproep in het jaarverslag 2009 heeft zich geen enkele kandidaat gemeld
om het bestuur als “gewoon” lid te versterken..
De voorzitter dankt een ieder die zich ingezet heeft voor de afdeling Waterland.
Terugkomend op de eerste periode van Purmerend 600, PC600P, is de activiteit
nog wat te gering geweest. Voor de volgende periode in mei hopen we op meer
activiteit van de leden.
2 Notulen jaarvergadering, op-en /of aanmerkingen
De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd. Wel daarbij het
verzoek de op de jaarvergadering aanwezige leden te vermelden (waarvan acte
bij deze notulen).
3 Jaarverslag; opmerkingen
t.a.v. punt 4 (ledenbestand & PR) : geen opmerkingen.

-t.a.v. punt 5 (de electronische convo) geen opmerkingen en dank aan Sietse,
PA1XA, voor de inzet en samenstelling.
Meer kopij wordt nog altijd op prijs gesteld !
-t.a.v. punt 6 (de website) : de website is informatief en actueel. Enige uitbreiding
met logsheets zal nog volgen.
-t.a.v. punt 7 (de leesmap) Het op tijd doorgeven van de leesmap is soms een
probleem. Verzoek is om de map vooral tijdig door te geven zodat men niet
ineens drie mappen tegelijk krijgt wat de doorstroming stagneert.
Overigens: deelnemers zijn nog steeds van harte welkom !
-t.a.v. punt 8 : het Waterland Award is van de groep deelnemers daar aan, gecoördineerd door Martin, PF9A. Waar “ons” staat in het jaarverslag moet “het”
Waterland Award zijn.
-t.a.v. punt 9 : Contestcompetitie : onze afdeling is 1e geworden in de VERON
afdelingscompetitie.!
-t.a.v. punten 11 & 12 : geen opmerkingen
Het jaarverslag over 2009 wordt goedgekeurd door de ledenvergadering.
4 Financieel jaaroverzicht 2008 : De afdracht door het HB is iets hoger geworden.
Verder geen vragen of opmerkingen
5 De kascontrole commissie verleent de penningmeester decharge. (ondertekend
document aanwezig)
De begroting voor 2010 wordt door de afdeling goedgekeurd.
6 Vragenronde (voor de pauze) verzet naar punt 11 (rondvraag
7 Verkiezing nieuwe kascontrole commissie voor 2010
De volgende leden worden bereid gevonden de kascontrole over 2010 te doen :
- Martin, PF9A,lid ; Gerard, Sietse, PA1XA (2e keer en aftredend voor 2011),
- Frans, PA1FR, (1e keer)
8 Verkiezing afgevaardigden voor de VR-vergadering van dit jaar :
- Gerard, PE1OUD
- De verkiezing van een tweede lid als afgevaardigde komt terug bij de
bespreking van de VR-punten op de volgende afdelingsbijeenkomst
9 Verkiezing bestuursleden 2010
-Het hele bestuur heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt unaniem herkozen.

Er waren geen tegenkandidaten.
Het bestuur voor 2010 bestaat uit :
Nico van der Bijl, PA0MIR – voorzitter
Menno Putman, PE1LDZ, - secretaris
Pim Eijlander, PA5PEX, - penningmeester
André Heijm, PA3HGP, - leden administratie en materiaal beheer
Gert Meinen, PA3AAV,
- lid en webmaster
10 Verkiezing webmaster en convo-redacteur
Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld en worden unaniem, zonder tegenkandidaten,herkozen :
Sietse Anema, PA1XA, - (electronische-) convo redacteur
Gert Meinen, PA3AAV, - webmaster site A-56 Waterland
11 Vragenronde & rondvraag :
-Frans, PA1FR, vraagt of er meer nadruk op lezingen kan komen te liggen tijdens
De clubavonden. Dit zal meer publiek trekken ! Het is bekend dat het lastig is
om inleiders te krijgen, wellicht is het een mogelijkheid om onder de eigen leden
inleiders voor een lezing te werven.
Frans wil zelf wel e.e.a. over digitale modes komen vertellen.
-Sietse, PA1XA, vraagt om elke maand in Electron bij de rubriek “Komt u ook”
een stukje afdelings activiteiten info te plaatsen.
-Martin, PF9A : zijn voorstel is het Waterland Award volledig over te hevelen naar
de afdeling i.p.v. van de huidige structuur met een beperkt aantal leden van het
Waterland Award te handhaven.
Over dit voorstel volgt een stuk van Martin (Award manager) in de convo.
-Jim, PA2SWL, vraagt waarom er t.a.v. Purmerend 600 niet meer in de
plaatselijke pers is verschenen.
Antw.: de berichtgeving rond de Purmerend 600 activiteiten wordt gekanaliseerd
door de Gemeente Purmerend in algemene publicaties in de plaatselijke pers.
We kunnen alsnog proberen zelf zaken voor publicatie aan te dragen waardoor
we als vereniging meer in de picture komen, bijv. voor de 2e periode PC600P.
Verder geen opmerkingen in de rondvraag.
12 Sluiting
Onze wederom geprolongeerde voorzitter Nico, PA0MIR, sluit om 22.20 uur deze
algemene leden jaarvergadering.
Notulen : Menno Putman, PE1LDZ, secretaris

