
Notulen bestuursvergadering  

              VERON afdeling Waterland  
datum : Woensdag 20 oktober 2010, 19.30 uur , qth : Menno, PE1LDZ,  

                                                                            ZOBeemster 
aanwezig :  Nico, PA0MIR; Gert, PA3AAV; Menno, PE1LDZ 

 
Afwezig : Pim, PA3PEX ; Andre, PA3HGP 

  
 

1 opening 

De voorzitter, Nico, PA0MIR, opent om 19.50 uur de vergadering met dank voor het 
verlenen van onderdak. 

2 vaststellen agenda 

Aan de agenda wordt de leesmap als punt 8 toegevoegd. 

3 ingekomen stukken en mededelingen  

   -toestemming PC600P laatste periode ontvangen 
   -artikel in december nummer Electron (eind november) 
   -Komt u ook Electron november (eind oktober) verkoop avond 
   -Nico, PA0MIR, is met terugwerkende kracht v.a. 6 oktober j.l. tot voorzitter  
    Van de Nederlandse DIG afdeling ( DIG-PA) benoemd. Deze afdeling telt  
    zo’n 200 leden. 
   - contact Hr. Konijn m.b.t. ophalen spullen PA0HMT (SK) 
   - Ziekenhuis opname George van Ravensberg, PA3COI 
    André, PA3HGP, is op bezoek geweest; overige contacten via Ger, PA3GKX 

4 notulen vorige vergadering (r.i.u.b.) 

De notulen van de vorige vergadering d.d. 06-09-’10 worden zonder wijzigingen 
goedgekeurd 



5 actiepuntenlijst  : 

 - PC600P activiteiten laatste periode (4-12 // 31-12-2010) :  (Nico) 

Nico, PA0MIR, bestelt i.o.m. André, PA3HGP, de qsl-kaarten. Het aantal ligt geschat 
op 4 a 5000 kaarten. Een ieder die PC600P gewerkt heeft ontvangt de kaart begin 
2011. 

De laatste periode PC600P werken de PC600P-stations vanaf het eigen QTH . 

 -  invulling verkoping / verkoop avond (Andre / Menno) 

Menno, PE1LDZ, maakt met André, PA3HGP, een prijslijst voor een deel van de 
overtollige afdelingsinventaris voor de verkoopavond. In de komende digitale convo 
wordt deze lijst verspreid ter intekening voor de volgende afdelingsbijeenkomst 
(verkoping). 

6 financiën  : geen bijzonderheden 

7 Volgende bestuursverkiezing : aftredend herkiesbaar / niet herkiesbaar 
   Kandidaten ? 
Het huidige bestuur is aftredend maar herkiesbaar. Een aparte plaats gaat de 
materiaalcommissaris innemen. 
Bestuursleden zullen persoonlijk kandidaat bestuursleden werven ter introductie in 
het bestuur. Een lezingenwerver zal als aparte bestuurstaak toegevoegd worden. 
8 (toegevoegd) de leesmap 
 
De samenstelling qua bladen van de map moet een brede groep aanspreken. De 
contributie voor de leesmap is niet meer dekkend. Toch wil het bestuur de leesmap 
handhaven als afdelingsactiviteit. Komend jaar gaat de contributie van de leesmap 
naar Euro 22,- (na vele jaren Euro 20,- geweest te zijn). 
 
9 Programmering lezingen : 6 december 
Geprobeerd wordt een lezing over D-star te regelen. 
 
10 Vaststellen volgende vergadering : datum en locatie 

De volgende vergadering o.v.b. op 6 december 19.00 uur voorafgaand aan de 
ledenavond  bij HSV-Purmerend. 

11 Rondvraag 
-Gert, PA3AAV (webmaster) gaat achter het upload probleem van de 
afdelingswebsite aan. 
12 Sluiting 

Nico, PA0MIR, sluit om 20.50 uur de vergadering 


