notulen bestuursvergadering
VERON afdeling Waterland A-56
datum :

01-04-2008

aanwezig :

Nico (VZ), Pim (penn.), André (lid), Gert (webmaster), Menno
(secr.)

1 opening
Nico opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.Tevens dankt hij
André voor de geboden gastvrijheid.
2 vaststellen agenda :
De volgende punten worden toegevoegd aan de agenda :
Vossejagen, SEM-dag, Website, bestuurs-speldjes VERON
3 ingekomen stukken en mededelingen
-mail hoofdbestuur inzake aanvullingen / correcties op beschrijvingsbrief
verenigingsraad. Nico PA0MIR en Gerard PE1OUD zijn afgevaardigd
-verslag kascie. m.b.t. 2007, getekend door bestuur
-lidmaatschap en adresmutatie
4 notulen vorige vergadering
Worden onder dankzegging aan de maker goedgekeurd
5 actiepuntenlijst

1) PA0HAJ (n.a.v. schrijven project
schooljeugd met de hobbie laten
kennismaken; i.c.m. PA7ZEE)

Naar vergadering van 14-05-’08 a.s.

2) Reglement clubcall

Nico zoekt e.e.a. uit

3) Archief Afd. Waterland;
plaatsenarchiefkast in HSVgebouw

Menno verzorgt kast, sleutels en
plaatsing i.o.m. HSV P’end

4) Purmerend 600

Nico heeft offertes voor de speciale QSLkaarten. De specificatie gaat mee met de
subsidie aanvraag bij de gem.
Purmerend. Nico stelt de in te dienen
begroting hiervoor vast.

5) Printboormachine

afgehandeld

6 financiën : G.B. (geen bijzonderheden)
7 Website : Deze wordt regelmatig ge-update waaronder de verschillende contestscores. Voorstel is ook foto’s van de clubavonden op te nemen (actie : André). Op de
website te plaatsen bestanden moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Deze voorwaarden, opgesteld door de webmaster, zullen in de convo geplaatst
worden.
8 Convo : Gelieve alle kopij in het vervolg naar Sietse, PA1XA, te sturen onder
G-mail account : pi4wld@veron.nl
9 Bestuursspeldjes : de VERON geeft volgens André speldjes uit waarop behalve
het logo ook de bestuursfunctie vermeld staat. Handig bij landelijke meetings,
bijeenkomsten e.d. André zal nagaan hoe e.e.a. bij het HB te regelen cq. te bestellen
is.
10 Afdelingsactiviteiten :
Vossenjacht: deze zullen op een zondag in juni of na het zomerreces gepland
worden vanaf de locatie Hemmeland. De uitwerking hiervan ligt bij André, PA3HGP.
Het zal in ieder geval een HF-jacht worden. Een en ander zal plaatsvinden onder
auspiciën van de afdeling Waterland en niet de status van een “officiële” jacht
krijgen.
SEM-dag : datum : 18 mei,
plaats : Fort Edam aan het Oorgat,
aanvang : 13.00 uur
Er is tevens de mogelijkheid een rondleiding door
en over het fort, deel uitmakende van de Stelling van Amsterdam, te volgen.

Verenigingsavond : na allerlei alternatieven voor de 5e mei besproken te hebben
met daarbij komende onmogelijkheden wordt besloten toch de 5e mei als eerst
volgende verenigingsavond aan te houden.
Velddag 7 & 8 juni 2008 : De locatie wordt nog nader bekend gemaakt. André
onderzoekt of Fort Edam ook in deze voor ons van betekenis kan zijn.
SSB- velddag : 6 & 7 september : uitwerking en bijzonderheden volgen nog.

11 Vaststellen volgende vergadering : datum en locatie
Eerstvolgende bestuursvergadering 14 mei a.s. , locatie Gert, ZOBeemster
12 rondvraag
André : projectiescherm in verenigingsgebouw HSV- Purmerend i.o.m. bestuur van
de HSV een vaste plek geven voor gebruik bij verenigingsavonden (beamer, dia’s
etc.) Afstemming met HSV-Purmerend volgt.
Gert : voorstel tot het doen van een Powerpoint demonstratie op de
verenigingsavond m.b.t. tot logboek en contestprogramma *)
Menno : mogelijkheid PA3FUN uit Nieuwe Niedorp uit te nodigen voor een lezing
over het gebruik (op kilometers afstand bediend station) en verzamelen van QROapparatuur. *)
*) in planning verenigingsavonden opnemen
13 sluiting
De voorzitter sluit rond 22.15 uur de vergadering

Menno

