Notulen bestuursvergadering
VERON afdeling Waterland
datum :

Maandag 26 april 2010, 20.00 uur , qth : Menno, PE1LDZ

aanwezig :

Nico, PA0MIR; Andre, PA3HGP; Gert, PA3AAV; Menno, PE1LDZ
Pim, PA5PEX

1 opening
Nico opent om 20.05 u. de vergadering en dankt de secretaris voor de gastvrijheid.
2 vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3 ingekomen stukken en mededelingen
-Verslag afgelopen ALV (Nico)
Nico, PA0MIR, en Gerard, PE1OUD, hebben de jaarlijkse VR als afgevaardigden van
de afdeling bijgewoond.
De stemmingsresultaten waren als volgt (uitgebreid verslag volgt in Electron ):
-Voorstel 1, contributie verhoging, is aangenomen. Hierbij dient vermeld te worden
dat deze verhoging in kleine jaarlijkse stappen geschiedt.
-Voorstel 2, CW examen, is afgewezen. Invoering hiervan zou niet tot
rechtsgeldigheid leiden, hierdoor komt het ook niet op de machtingskaart.
Alternatief is het CW-examen in België te doen…..(zodat het overgeschreven kan
Worden naar je Nederlandse machtiging, HI !)
-Het Kidsday voorstel (3) is aangenomen.
-Voorstel 4 inzake declaratie beleid : niet aangenomen; er is al een declaratie beleid
dus dit is een overbodig voorstel.
-Het Contest call voorstel (5) wordt niet gehonoreerd. Het HB speelt hier geen rol in

omdat de roepletter administratie geen verantwoordelijkheid van de VERON is.
-Voorstel 6 is ingetrokken
-Voorstel 7 (kopij Electron) is ingetrokken
-Voorstel 8, uitbreiding van de Novice machtiging, is verworpen.
-Voorstel 8, het samenstellen van een boek of gids met de radio grondbeginselen en
bouwaanwijzingen is aangenomen. E.e.a. zal worden uitgevoerd door afd.34,
Midden – Noord Limburg.
-Voorstel 9, brief Jan Hoek; geen meerderheid van stemmen.
-Voorstel 10 (versnelde fusie VRZA en VERON) is ingetrokken.
De volgende VR is op 16 april 2011.
4 notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden zonder wijzigingen goedgekeurd.
Bij de jaarplanning zullen wij als bestuur beter rekening moeten houden met
vakanties en feestdagen.
5 actiepuntenlijst
- PC600P activiteiten: 2e periode : 30 april t/m 27 mei
Er waren een 2-tal opties voor de opstelling van het clubstation voor de 2e periode
PC600P : Het Noot of het Scoutinggebouw aan het Doplaantje.
Gezien de geboden ruimte en openingstijden heeft André, PA3HGP, de
laatstgenoemde vastgelegd voor de eerste week van mei.
Er zullen een 3-tal HF-antennes opgesteld worden.
André wil het station elke dag (3 mei t/m 9 mei van 11.00 uur tot 16.00 uur
bemannen. Alleen 8 mei valt uit vanwege activiteiten van de Scouting groep.
Actie:
Wie ?
1) Persbericht voor de media schrijven + QSL-foto
Menno, PE1LDZ
2) Bemensing clubstation samenstellen en mogelijk
Nico, PA0MIR
rooster
3) Vervoer van spullen naar scoutinggebouw regelen
André, PA3HGP
4) Inschakelen PC600P-cie.
Nico, PA0MIR
5) PC600P in de Waterlandronde (-leider)
André, PA3HGP
6) Stuk voor de convo m.b.t. PC600P
Menno, PE1LDZ
Het ligt in de bedoeling dat e.e.a. rond PC600P ook op de aanstaande
verenigingsavond van 3 mei aan de orde komt (bemensing & vervoer), ingeleid door
Nico.

6 financiën
-De PC600P kosten worden na de activiteiten periodes ingediend bij de organisatie.
-De verenigings bijdrage voor 2010 is reeds ontvangen.
-De leden bijdragen voor de leesmap zijn nagenoeg rond
7 Aan de afdeling recentelijk overgedragen materialen, aanwending van deze
materialen.
André stelt een lijst op van alle aan de club gedoneerde materialen.
N.a.v. deze lijst neemt het bestuur een besluit welke artikelen op de verkoopavond
(te houden in november) verkocht zullen worden aan de VERON-leden waarbij de
opbrengst voor de clubkas van de afdeling is.
In bedankbrieven aan de donateurs wordt door het afdelingssecretariaat voorzien.
8 Programmering juni, juli tot aan zomerreces
7 juni : mogelijk in te vullen met een digi-mode demonstratie door ons lid Frans,
PA1FR; Menno checked e.e.a.
5 juli : onderling QSO, QSL-bureau en bestuursvergadering
9 Vaststellen volgende vergadering : datum en locatie
Maandag 5 juli om 19.30 uur, clubgebouw HSV Purmerend
10 Rondvraag
André : Is sponsoring van de club middels advertenties in de convo mogelijk ?
Besluit : als de financiële situatie goed is, zoals nu, dan geen verplichtingen aan
mogelijke sponsoren binnen halen.
11 Sluiting
Nico, PA0MIR, sluit om +/- 22.00 uur de vergadering.

Notulen : Menno, PE1LDZ, secretaris

