Notulen van de huishoudelijke vergadering op 04-02-2008.
Afgemeld bij het bestuur: G. Tuijp, PA3GQM, M. van Feggelen, PA1MM, L. van der
Nooij, PD0LFJ, , A. Heerkens, PA1AD, P. van Dieren, PA0TMP, G. Fritz PA3GKX en C.
Jonkers PD2YL, M. Ouwehand PF9A
Aanwezig waren: , W. Groenenberg PA3HAA, S. Macrander, PA0SJM, B. van der Meer,
PA5BM, J. Bekius, PA2SWL, J. Schouw, PE1INW, Arie, PA2AD, H. Groen, PE3HG, F.
Lindeman, PA1FR, G. Gobes, PD3BL, G. Boomsma, PH8GB, G. Meinen, PA3AAV, F.
Braaksma, PE1DHN, P. Eijlander, PA5PEX, H. Jansen, PA0HAJ, J. van der Groep, PA5GR,
J. Beijer, PE2ELS, E. Kleis, PA3BLS, N. van der Bijl, PA0MIR, S. Anema, PA1XA, G.
Oppewal, PE1OUD, E. Manders, PA4EM, A. Heijm, PA3HGP, M. Putman PE1LDZ
1. Opening en mededelingen
De voorzitter, Nico van der Bijl, opent om 20.00 de vergadering en heet iedereen
welkom in het nieuwe clubgebouw. Hij bedankt de hengelsportvereniging voor de
geboden mogelijkheden van dit prachtige onderkomen. De aanwezige leden zijn
unaniem enthousiast over deze locatie.
Er zijn geen mededelingen.
2. Notulen vorig jaar
De notulen van de vergadering van vorig jaar worden doorgenomen. Er zijn geen
wijzigingen noodzakelijk waardoor de notulist (PA5BM) wordt bedankt voor zijn
uitstekende werk.
3. Jaarverslag 2007 / beleid 2008
De voorzitter neemt het verslag punt voor punt door en licht enkele zaken nader toe,
daarbij ondersteunt door de overige bestuursleden. De aanwezige leden zijn tevreden
met het verslag en het wordt ongewijzigd vastgesteld. De secretaris wordt bedankt
voor het verslag.
Met betrekking tot het beleid voor 2008 wil Frans PA1FR een voorstel doen: De
afdeling zou meer geld kunnen en moeten besteden aan de activiteiten voor haar leden.
Er is voldoende geld in kas en hiermee worden mogelijk de activiteiten aantrekkelijker
en kunnen er ook meer activiteiten van andere leden worden “gesponsord”. Ook wordt
het risico van het verlies van ONS geld door problemen of opheffing aanzienlijk
verkleind. De leden ontvangen dit voorstel met instemming en daarom wordt het
voorstel aangenomen en zal hier in de komende periode door het bestuur rekening mee
worden gehouden.
Het overige beleid wordt door de leden aanvaard en wordt dus vastgesteld. Het bestuur
zal haar voornemens in de komende periode tot uitvoering brengen.
4. Financieel overzicht 2005
Het financieel verslag wat in de stukken voor de vergadering was geleverd bleek niet
het juiste verslag te zijn. Tijdens de vergadering wordt het juiste verslag, middels de
beamer, aan de leden getoond. Het wijkt niet veel af van het eerste verslag, maar er
zijn wat kleine foutjes in verbeterd. Het financieel verslag wordt door de leden
goedgekeurd en dus door de vergadering vastgesteld met dank aan de penningmeester
(Pim/PA5PEX).

5. Verslag kascontrole commissie
De voorzitter neemt het woord en leest een brief van de kascontrolecommissie (Wim
PA3HAA en Emile PD1E) voor waarin de waardering wordt uitgesproken voor de
penningmeester en dat bij controle is gebleken dat de boeken van de penningmeester
in orde zijn bevonden. Hierop wordt door de vergadering decharge verleend aan de
penningmeester over de gevoerde financiële administratie in 2007.
6. Vragen
Menno (PE1LDZ) komt nog even terug op agendapunt 4 en spreekt zijn verbazing uit
dat de afdelingslaptop in 10 jaar wordt afgeschreven. Is dat niet wat lang?
De penningmeester antwoordt dat dat dit inderdaad te lang is en dat er sprake is van
een foutje, dit moet natuurlijk 5 jaar zijn. Wordt in het komende verslag tot
uitdrukking gebracht.
Pauze
7. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie
Wim, PA3HAA verlaat de commissie. Emiel, PD1E blijft en de commissie wordt
aangevuld met het reservelid Martin, PF9A. Als nieuw reservelid meldt zich Bert
(PA5BM) aan. Deze voorstellen worden aangenomen door de vergadering.
8. Verkiezing afgevaardigden VR 2008
Gerard Oppewal, PE1OUD geeft zich op. Het bestuur zal zorgen dat er ook minimaal
één bestuurslid meegaat. Zie actiepunt.
9. Verkiezing bestuursleden
De voorzitter neemt het woord en deelt mee dat zoals aangekondigd twee leden van
het bestuur aftreden en niet meer herkiesbaar zijn. Het betreft Eric (PA4EM) en Sietse
(PA1XA). Ondanks het feit dat het bestuur enkele dringende oproepen heeft gedaan
aan de leden om zich aan te melden als nieuw bestuurslid is dit niet gedaan. De
afdeling bevindt zich op een cruciaal punt. Moeten we met drie bestuursleden verder
en is dit nog werkbaar of moet de afdeling worden opgeheven? Door de aanwezige
leden wordt gevraagd naar de leden die niet aanwezig zijn, kunnen die niet wat doen
voor de afdeling. Ondanks deze begrijpelijke reactie kunnen we niemand dwingen en
zijn juist de niet aanwezige leden weinig of niet actief en is toetreding tot het bestuur
niet waarschijnlijk. Het moet juist van de leden komen die we altijd op de
afdelingsavonden zien, dat zijn de actieve leden. Frans neemt het woord en houdt een
stevig pleidooi voor het behoud van de afdeling en dus twee nieuwe bestuursleden. Hij
geeft aan dat hij volgend jaar weer beschikbaar is, maar dat er dit jaar dus nog zal
moeten worden ingesprongen. Je kunt niet alleen profiteren van de afdeling, soms
moet je ook eens de helpende hand toesteken. Het kost niet extreem veel tijd, maar het
moet wel gebeuren.
Met enige aarzeling geven Gert (PA3AAV) en Menno (PE1LDZ) aan bereid te zijn
om deze crisis te doorbreken en toe te willen treden. Met een stevig applaus worden
beide kandidaten gekozen.

Eric (PA4EM) ziet met lede ogen dat het de jonge QRL matig drukke mensen zijn die
nu het stokje overnemen, ondanks het feit dat er voldoende leden zijn die geen QRL
matige verplichtingen meer hebben. Jammer, Jammer!!
Hiermee is een nieuw bestuur een feit. De volgende leden zijn nu als afdelingsbestuur
gekozen:
Nico PA0MIR
Pim PA5PEX
André PA3HGP
Gert PA3AAV
Menno PE1LDZ

: Voorzitter
: Penningmeester
: Taak nog te bepalen
: Taak nog te bepalen
: Taak nog te bepalen

De taken van het nieuwe bestuur zullen, daar waar nodig, tijdens de eerstkomende
bestuursvergadering worden bepaald
10. Webmaster/Redacteur nieuwsbrief
Voor deze functies zijn gelukkig wel kandidaten gevonden voor de ledenvergadering.
Gert (PA3AAV) wordt naast zijn taak als bestuurslid ook gekozen als webmaster van
de website van de afdeling en de aftredende secretaris (Sietse PA1XA) is bereid
gevonden om als redacteur van de nieuwsbrief te gaan fungeren. Met algemene
stemmen worden deze twee leden in functie gekozen.
De voorzitter neemt op dat moment het woord en bedankt de beide aftredende
bestuursleden voor hun jarenlange inzet en geeft aan daar op een ander moment nog
op terug te komen met een blijk van waardering. De aanwezige leden laten hun
waardering horen middels een luid applaus.
11. Rondvraag
Henk, PA0HAJ: Vorig jaar heeft Henk al eens gevraagd naar de mogelijkheden om op
scholen interesse te wekken voor het zendamateurisme. Het bestuur geeft toe hier geen
tijd en aandacht aan te hebben besteed. Henk geeft aan nog steeds interesse te hebben
om namens de afdeling dergelijke activiteiten te ontwikkelen. Deze inzet wordt zeer
op prijs gesteld door de afdeling en haar leden en daarom wordt Henk gevraagd een
programma te ontwikkelen voor een lezing/presentatie/demonstratie voor scholen in de
hoge bovenbouw van de basisschool en de lage onderbouw van de middelbare school.
Het bestuur zal enkele scholen benaderen met een voorstel voor het geven van deze
“lezing” waarna aan de hand van het resultaat/succes verdere activiteiten op dit vlak
kunnen worden ontwikkeld.
Ger, PD3BL: Een aantal zendamateurs uit Edam heeft vanuit huis activiteiten
ontplooid in het kader van 650 jaar Edam (PC650EDAM). Dit is een succesvolle
activiteit geweest en inmiddels zijn alle zaken afgerond (QSL kaarten en Award). Ger
maakt van de gelegenheid gebruik om alle deelnemende RZAM’s van harte te
bedanken voor hun inzet. Een applaus volgt.
Frans PA1FR: Wil graag van de gelegenheid gebruik maken om één bestuurslid in het
bijzonder te bedanken voor zijn jarenlange niet aflatende inzet voor de afdeling, André

PA3HGP. Al ruim 20 jaar is hij een vaste waarde in het bestuur en ook nu gaat hij
gewoon door. Top en veel respect van Frans en natuurlijk ook de afdeling!
11. Om 22.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de leden uit voor een
drankje.

Actiepunten
Maken programma voor scholen.
Interesse wekken op scholen bij de jeugd.
Bestuur afgevaardigde kiezen voor de
komende VR

Wie
Henk, PA0HAJ
Bestuur afd. Waterland
Bestuur afd. Waterland

