
notulen bestuursvergadering  

              VERON afdeling Waterland A-56 
datum : 27-01-‘09 

 
aanwezig :  
 
afwezig : 

Nico (voorz.), Gert (lid), André (lid & ledenservice), Menno (secr.) 
 
Met bericht : Pim (penningm.) vakantie 
 
 

 

1 opening 

Nico opent om 20.10 uur de vergadering ten huize van Menno en heet allen 
welkom. 

2 vaststellen agenda : 

Purmerend 600 activiteiten wordt aan de actiepuntenlijst toegevoegd. 

3 ingekomen stukken en mededelingen 

-Stukken jaarverslag, - update afdelingsgegevens*),-kaarten BRAC (radio-
vlooienmarkt Rosmalen,-cursus afd. Alkmaar (op website zetten) 

*) Update afdelingsgegevens reeds naar secretariaat VERON 

4 notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 

5 actiepuntenlijst 

actiepunt uitwerking 

Excursie naar Gatsonides Wegens gebrek aan belangstelling 
geen doorgang



geen doorgang 

Jaaragenda 

 

Lezingen  

 

Programmering 

Kaasjes t.g.v. een lezing 

Ongewijzigd, 6 juli is de laatste 
bijeenkomst voor het zomerreces.   

Nico zal na de jaarvergadering op 2 
februari a.s. iets vertellen over het 
contest programma Cabrillo  

T/m mei is elke avond volgepland   

De secretaris verzorgt deze 
Waterlandse cq. Beemster specialiteit  

Purmerend 600 Nico heeft een gesprek gehad met de 
activiteiten commissie voor de 
organisatie van de Pénd 600 
evenementen. Onze afdeling is in het 
programma opgenomen. Er zijn 3 
actie-perioden, t.w. : januari, mei en 
september 2010. Er zal een speciale 
roepnaam aangevraagd worden, 
uitgifte van een speciale QSL-kaart en 
een award. Een voorstel, met de leden 
te bespreken, is een ieder zijn eigen 
speciale call aan te laten vragen (bijv. 
PA600MIR) voor de 3 genoemde 
perioden. E.e.a. zal in een speciale 
commissie uitgewerkt worden. De 
Purmerend 600 website en de PI4WLD 
website moeten aan elkaar gelinkt 
worden. Ook zal er in VERON P.R.-
materiaal voorzien worden. De in te 
zetten apparatuur en antennes zal 
door André beoordeeld moeten 
worden. De intentie is zowel met het 
clubstation als onder de eigen 
(speciale-) call actief te zijn. 

Verenigingsraad vergadering Afgevaardigden kunnen zich al bij de 
jaarvergadering opgeven 

Leesmap Het blad Practical Wireless is 
toegevoegd m.i.v. januari 2009 

Waterlandronde Er zijn nu voldoende operators 



6 financiën  : Geen bijzonderheden (na eerdere berichten van de 
penningmeester) 

7 Jaarverslag : één ommissie ; pag.9 : Simon Rems’ call moet zijn PE1BWB 

Menno mailt jaarverslag na goedkeuring op de jaarvergadering naar centraal 
secretariaat en Gert (voor op de website)  

8 Instellen commissies (bij jaarverslag) 

Voorstel is commissies te vormen voor de vossenjachten, de velddagen ((ssb 
en cw) , Purmerend 600, P.R. (event. Incl. de op te zetten technieklessen ?)  

9 Regionale bijeenkomsten : Nogmaals de gegevens van de afdeling aan Koert 
Wilmink (secr. VERON centraal bureau) sturen en daar tevens bij melden dat 
het ons bevreemdt dat er geen uitnodiging voor de laatste regionale 
bijeenkomst is geweest. 

10 vaststellen volgende vergadering : datum : 25 februari 2009, 20.00 uur ten 
huize van André.  

11 rondvraag : geen opmerkingen 

12 sluiting: Nico sluit om 21.45 de vergadering 


