
notulen bestuursvergadering  

              VERON afdeling Waterland A-56 
datum : 25-02-‘09 

 
aanwezig :  Nico (voorz.), Pim (penningm.), Gert (lid & website), André (lid & 

ledenservice), Menno (secr.) 
 
 
 
 

 

1 opening 
   Nico opent om 20.10 uur de vergadering en dankt André voor de geboden gastvrij- 
   heid voor deze avond. 
 
2 vaststellen agenda : 
   Er zijn geen aanvullingen op de agenda 
 
3 ingekomen stukken en mededelingen: 
   Mededelingen : Ron Koenders heeft zijn partytent ter beschikking gesteld van  
   De afdeling. André zal hem opslaan bij onze overige spullen in het gebouw 
   Van HSV Purmerend. 
   Ingekomen : mail van Ger, PA3GKX m.b.t. commissies en activiteiten. 
   Zoals al eerder op de jaarvergadering is besproken zullen er gezamenlijke activi- 
   teiten in overleg zijn, w.o. de SEM-dag en vossenjachten. Overleg gewenst. 
 
4 notulen vorige vergadering 
   De notulen van de vorige bestuursvergadering worden zonder wijzigingen  
   goedgekeurd. 
 
 
 



5 actiepuntenlijst 
    
Purmerend 600 Nico belegt in principe op 16 maart een 

bijeenkomst voor de commissieleden van 
de Purmerend 600 activiteiten groep. 
Nico nodigt uit. 

Vossenjachten De volgende data worden geprikt voor 
een  vossenjacht : 

- 5 april 2009 
- 13 april 2009 

Bovenstaande i.o.m. : 
Edwin PA5EDW van de afd. 
Zaanstreek en Ger, PA3GKX van 
de DOK-groep 
Menno mailt Edwin en Ger 

 
6 financiën   
   Pim stuurt het financieel verslag naar de penningmeester van de VERON 
   En zal tevens daarbij de afdracht naar de afdeling naar de afdeling claimen. 
 

7 VR-voorstellen 
  De VR-voorstellen zijn nog niet binnen. Deze moeten in Electron van maart  
  staan. Gerard, PE1OUD, heeft zich als afgevaardigde beschikbaar gesteld. 
  Op de komende verenigingsavond zal ten tweede male een oproep voor nog  
  een tweede afgevaardigde gedaan worden 
 
8 Notulen jaarvergadering : 
   De notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd en kunnen naar 
   De secretaris van het VERON HB gestuurd worden. 
   De opkomst was niet erg groot mede door de weersomstandigheden; de  
   geste om de clubavonden beter te faciliteren waardoor presentaties e.d.  
   soepeler verlopen zal zal i.o.m. de HSV Purmerend verder vormgegeven worden 
 

 9 vaststellen volgende vergadering :  
    De volgende bestuursvergadering is voorlopig vastgesteld op 18 mei bij Gert in de 
    ZO Beemster. 
 
10  rondvraag: 
     André  : planning Purmerend 600 vergadering 16 maart : ook voor overleg  
     op de komende verenigingsavond 
11 sluiting :  
     Nico sluit om 21.00 uur de vergadering 


