
notulen bestuursvergadering  

              VERON afdeling Waterland A-56 
datum : 14-05-2008 

 
aanwezig :  Nico, Pim, Gert, Andre, Menno (voltallig bestuur) 

 
 
 
 

 

1 opening : 

   Nico heet allen welkom  

2 vaststellen agenda : 

  Toegevoegd worden de punten 12 (SEM-dag) en 8 (lezing juni, Gert) 

3 ingekomen stukken en mededelingen 

  -geen- 

4 notulen vorige vergadering 

  n.a.v. :  

  1) bestuursspeldjes via CB VERON, bestaat uit call zonder toevoegingen,  

  André regelt e.e.a.  

  2) Vossenjacht juni niet haalbaar, mogelijk in planning voor eerste weekend  

      September. 

  3) velddag 7 & 8 juni krijgt vervolg 

   De notulen worden goedgekeurd. 



5 actiepuntenlijst 

 -n.a.v. brief PA0HAJ : PA7ZEE (Amstelveen) uitnodigen voor oktober, e.e.a.      
terugkoppelen naar Henk , PA0HAJ.                                            ACTIE : Menno 

-reglement clubcall  : blijft staan                                                    ACTIE : Nico 

-Archief Afd. A-56 in gebouw HSV P’end   (Actie Menno)             Afgehandeld 

 N.B. sleutel archief bij André, Nico en Menno 

-Purmerend 600 activiteiten –blijft staan-                                       ACTIE : Nico   

6 financiën :  

  -geen bijzonderheden-  

7 Leesmap : 

  Kopij uit de afdelingblaadjes wordt, voor zover relevant, door Sietse in de   

  electronische convo geplaatst. 

 Oude jaargangen leesmaptijdschriften worden op eventuele verkoopavonden 

 geveild, Nico archiveert jongere jaargangen eerst enige tijd. 

 Via Nico volgt nog een enquete over de leesmap. 

8  Planning bijeenkomsten & activiteiten: 

  2 juni                  : Gert Meinen verzorgt een lezing over simpel (KISS) contesten 

 Juli & augustus : geen bijeenkomst wegens zomerreces 

 1 september      :  voorbespreking SSB-velddag met de leden, onderling QSO 

 SSB-velddag : nader uit te werken, eventueel contest i.c.m. andere activiteit- 

     ten van leden. 

  Eerste helft oktober een vossenjacht in het Purmerbos; peildozen via 

  Zaandam, datum en nadere uitwerking volgt. 

  Oktober verenigingsavond : lezing over QRO-apparatuur door PA3FUN 

  Menno verzorgt uitnodiging. 

  November (voorstel 3-11) verkoopavond en veiling met veilingmeester. 

  December (voorstel 1-12) video-avond 



9 Bezoek aan laatste VR : 

Inhoud van deze laatste VR-vegadering staan in Electron. De Afdeling waterland 
heeft staande de rondvraag vragen gesteld over de perikelen rond de VERON-
website. Ook deze op-en aanmerkingen alsmede de antwoorden zijn terug te vinden 
in de VR-notulen. 

10 CW-velddag op 7 & 8 juni a.s.  

Doorgang vindt eventueel plaats na contact met het besttuur van het Fort Edam en 
ledenraadpleging op de verenigingsavond van 2 juni a.s. over de actieve inhoud van 
de dagen. 

Menno legt contact met bestuur Fort Edam en meldt terug. 

11 SSB-velddag  

De mogelijkheid wordt onderzocht dit evenement te koppelen aan een vossenjacht. 
Een locatie is nog niet vastgelegd. 

12 SEM-dag 

Er gaan diverse bestuursleden naar de SEM-dag. Menno maakt foto’s voor de web-
site en voor de convo. In het kader van de CW-dagen 7 & 8 juni zal Menno contact 
leggen met bestuursleden van Fort Edam. Verslaglegging volgt via mail i.v.m. de 
verenigingsavond op 2 juni. 

13 Vaststellen volgende vergadering : datum en locatie 

Volgende bestuursvergadering bij Menno, Zuiderweg 48, Zuidoostbeemster  

Datum : 27 augustus 2008, aanvang 20.00 uur 

14 rondvraag 

 -geen opmerkingen-  

15 sluiting 

Onder dankzegging voor de genoten gastvrijheid bij Gert, sluit Nico om 22.00 uur de 
vergadering. 


