
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      notulen jaarvergadering 
 

VERON afdeling Waterland A-56 
 

 

datum : 5 februari 2018 
    afgemeld 

  met bericht : 

 

 Ed pe1er, Bernard pd4ber, Klaas pa3kvl en Gert pa3aav 

 

 
1 Opening en mededelingen. 

     Onze voorzitter, Nico pa0mir opent de vergadering omstreeks 20:15 uur en heet    

     iedereen van harte welkom. Er waren totaal 16 leden aanwezig incl. 4 bestuursleden. 

      Dus dachten we een volle zaal te treffen, jammer dat zo weinigen de moeite namen om  

      zich even af te melden. Nico meldt het overlijden van Edwin pe5edw, voorzitter van de afdeling 

      Zaanstreek. We zullen een condoleancekaart sturen namens bestuur en leden A56. 

     
     2 Notulen jaarvergadering 06-02-2017, op- en /of aanmerkingen. 

     De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd. Geen aanmerkingen. 
 

       3 Jaarverslag, opmerkingen. 

     Het jaarverslag wordt doorgenomen en goed bevonden. Met dank aan de secretaris. 
 

     4 Financieel overzicht 2017. 

     Het financieel jaarverslag wordt doorgenomen en Pim geeft enige toelichting. 

      Er zijn geen opmerkingen. 
 

   5 Kascontrole commissie. 
 De boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. 

   Decharge verleend aan bestuur en penningmeester voor het gevoerde beleid in 2017. 

   
  6 Rondvraag n.a.v. de verslagen 
   Geen vragen 

 
  7 Verkiezing nieuwe kascontrole commissie  
   Frans, pa1fr en Geert pa0gke stellen zich beschikbaar.  

   Sietse, pa4xa geeft zich op als reservelid. 

 
  8 Verkiezing afgevaardigden VR 2018  
   Bert, PA5BM en Gerard, PE1OUD stellen zich wederom beschikbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 9 Verkiezing bestuur 2018 

   Allen herkiesbaar behalve Stef, pa0sjm. Er zijn geen bezwaren tegen de huidige leden, dus het  

    bestuur wordt nu als volgt : 

       voorzitter                     Nico v.d. Bijl, pa0mir 

       secretaris                     Bernard Kruithof, pd4ber 

       penningmr.                  Pim Eijlander, pa5pex 

       lid en webmaster        Gert Meinen, pa3aav 

       lid                                   Jan Beijer, pe2els 

     Verder blijft Erwin, pa3bls onze qsl manager en ook Sietse, pa4xa blijft aan als Nieuwsbrief redacteur. 

 

    10 Rondvraag 
    Geen vragen 

 
    11 Sluiting  
    Nico sluit de vergadering omstreeks 21.40 uur met dank aan allen. 

 

     
    Notulen :  
 Stef Macrander, pa0sjm 
 secretaris A-56 Waterland 
 

 
 

    
 


