
notulen bestuursvergadering  

              VERON afdeling Waterland A-56 
datum : 18-05-2009 

 
aanwezig :  Nico (voorz.), Pim (penningm.), Menno (secr.), Andre (lid), Gert 

(lid & website) 
 
 
 
 

 

1 opening 

Nico opent om 19.05 uur de vergadering onder dankzegging aan Gert voor de 
geboden gastvrijheid. 
 
2 vaststellen agenda : 

De agenda wordt als vastgesteld aangenomen. 
 

3 ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. De nogal laat verzonden VR-stukken zijn al aan de 
orde geweest. 
 
4 notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
 

 

 



5 actiepuntenlijst 

Purmerend 600 : Nico prikt een 3-tal data tussen nu en half juni om met de 
werkgroep voor dit evenement bij elkaar te komen. Plaats van samenkomst zal 
waarschijnlijk Het Noot zijn. 
Doel van deze bijeenkomst is het vaststellen van de agenda voor 
afdelingsactiviteiten gedurende Purmerend 600 en een taakverdeling. Voor het 
zomerreces zal er een plan van aanpak zijn. 
 
6 financiën 

Geen bijzonderheden 

7 De leesmap (Pim) 

Het deelnemersbestand is ge-updated, nog maar enkele openstaande betalingen 
waar de penningmeester mee bezig is. Om dit laatste te vergemakkelijken stuurt Nico 
aan Pim het ledenbestand. 

8 Programmering tot aan de zomervakantie 

Vanwege de 2e Pinksterdag is de clubavond naar dinsdag 2  juni verschoven. 
Het zomerreces geldt voor de maanden juli en augustus. 
 
9 Velddagen 
De organisatie van de SSB-contest velddagen op zaterdag 5 en zondag  6 
september komt aan de orde op de clubavond van 2 juni. 
Dit betreft in de eerste instantie het peilen van de belangstelling en daaruit 
voortvloeiend het vinden van een geschikte locatie alsmede inzet bij de organisatie. 
Hierover zal ook mededeling worden gedaan in de convo van juni en op de website. 
 

10 De volgende bestuursvergadering is bij Pim te Volendam op 24-08 

11 rondvraag & sluiting: 

Pim : voorstel om de bestuursvergaderingen in het vervolg voorafgaand aan de 
clubavond in het HSV-Purmerend gebouw te houden. Motivatie is dat we dan toch 
allemaal al bij elkaar komen. Dit voorstel komt terug als agendapunt op 24-08. 
Menno : vaststellen planning clubavonden tot aan december. Er komt een stukje in 
de convo m.b.t. werving van lezingen voor de clubavond. In ieder geval zal er een 
verkoopavond op 2 november gehouden worden zodat daarvan bijtijds bericht 
gestuurd kan worden naar de ons omringende afdelingen. 
Nico : is niet aanwezig op de clubavond van 5 oktober wegens buitenlandse 
activiteiten. 
Andre : neemt contact op met Erik, PA3KIP i.v.m. antenne initiatieven. 
De vergadering sluit om 19.45 uur. 


