notulen bestuursvergadering
VERON afdeling Waterland
datum :

24-08-2009

aanwezig :

Nico(voorz.), Pim (penningm.), André(lid& ledenservice),
Menno (secr.)

afwezig :

met bericht : Gert (qrl)

plaats :

bij Pim (Volendam)

1 opening
Nico heet allen welkom en opent om 20.10 uur de vergadering
2 vaststellen agenda
Aan de agenda wordt de actiepuntenlijst van P’end 600 toegevoegd
3 ingekomen stukken en mededelingen
-update afdelingsgegevens voor Gemeente gids P’end
Geen toevoegingen, wel een correcte vermelding van het URL van onze website.
De door het CB toegestuurde present exemplaar van Electron wordt in het vervolg
voor PR-doeleinden gebruikt. De bibliotheek in P’end wilde Electron niet meer op
de leestafel hebben.
Nico is v.a. 12-09 tot eind oktober in het buitenland.
Andre is de gehele septembermaand op Malta i.v.m. de VRZA-activiteiten aldaar.
4 notulen vorige vergadering (r.i.u.b.)
De notulen van de vorige vergadering worden zonder wijziging goedgekeurd.

5 actiepuntenlijst
-speciale gebeurtenissen : status quo cie. P’end 600 (Nico)
Nico heeft een uitgewerkt programma van de cie. P’end 600 gemaakt (zie bijlage)
Er zal een zg. “special event call” , PC600P, door Andre aangevraagd worden bij
het agentschap Telecom.
Nico maakt voor de convo van november een beschrijving voor het aanvragen van
een speciale call door de leden van de afd. Waterland.
Andre maakt een ontwerp voor de qsl-kaart van P’end 600, PC600P
-jaaragenda: planning t/m bestuursverkiezing
07-09 : onderling qso en qsl-bureau
05-10 : nog in te vullen lezing
02-11 : verkoop avond
07-12 : info-avond m.b.t. de activiteiten voor P’end 600 jaar marktstad
11-01-2010 : Nieuwjaarsreceptie + uitbrengen jaarverslag ( eerste week van januari
door de bestuursleden in te leveren bij Andre)
Eventuele declaraties uiterlijk 7-12 bij Pim inleveren.
01-02-’10 : bespreking jaarverslag en bestuursverkiezing
-voorstel bestuursvergadering voorafgaand aan de verenigingsavond (Pim)
In principe zal de bestuursvergadering voorafgaand aan de clubavond zijn op de
locatie van de HSV P’end met als ingangsdatum januari 2010.
Dit moet worden gecommuniceerd met de HSV P’end (Menno).
Indien noodzakelijk zullen extra vergaderingen worden gepland bij de bestuursleden thuis.
De frequentie van de bestuursvergaderingen wordt door de bestuursleden onderling
vastgesteld.
-convo kopij deze maand
De voorlopige planning van de P’end 600 activiteiten zal in de convo geplaatst
Worden (Nico).
-velddag
Wegens gebrek aan belangstelling (zoals gepeild op de laatste clubavond voor het
zomerreces) gaat deze niet door.
-vossenjacht
De actuele stand van zaken m.b.t. aanwezige zenders en ontvangers inventariseren.
Planning i.o.m. “DOK”.
6 financiën
Ondanks de crisisperikelen zijn we financieel gezond.

7 vaststellen volgende vergadering : datum en locatie
De volgende vergadering is gepland bij Menno op 13 oktober, aanvang 20.00 uur.
Nico is niet aanwezig.

8 rondvraag
Er zijn geen opmerkingen in de rondvraag.
9 sluiting
Nico sluit onder dankzegging voor de genoten gastvrijheid bij Pim om 21.25 uur de
vergadering.
Notulen : Menno, PE1LDZ

1 t/m 24 januari 2010
1 t/m 23 mei 2010
3 t/m 26 september 2010

PI4WLD = PC600P

