notulen jaarvergadering
VERON afdeling Waterland A-56
datum :

7 februari 2011

aanwezig :

PA2SWL, Jim; PA3HGP, Andre; PA0MIR,Nico; PF9A, Martin;
PA5PEX,Pim; PA3AAV, Gert; PA1XA, Sietse; PA1FR, Frans; PE3HG,
Huib; PE1LDZ, Menno; PE1DHN, Fred; PH8GB, Gerard; PD3BL, Ger;
PH1K, Nico; PA5GR, Jan; PA0HAJ, Henk; PA3GKX, Ger; PE2ELS,
Jan.

afgemeld : PA0SJM, Stef; PE1OUD, Gerard;PD0LFJ, Lucien; PE1ER, Ed;
met bericht PA3GPP, Klaas; PA3GQM, Gerard; PD0HFB, Herman; PA5BM, Bert;
PD2YL, Carla; PE2OM, Freek;

1 opening en mededelingen
Onze voorzitter, Nico van der Bijl, opent om 20.18 uur de vergadering en heet
alle aanwezigen welkom.
Er zijn geen aanvullingen op- of toevoegingen aan de agenda.
Ingekomen stukken :
1) CQ WW WPX Contest Award PI4WLD, op. : PA0MIR
2) Fotoboek Purmerend 600 actviteiten, uitgereikt op de afsluitende avond
Aan alle medewwrkenden aan dit evenemnt w.o. Afd. A-56 watreland van de
Veron.
N.a.v. de oproep in het jaarverslag 2010 heeft zich geen enkele kandidaat
gemeld om het bestuur als “gewoon” lid te versterken.
2 Notulen jaarvergadering, op-en /of aanmerkingen
De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd.

3 Jaarverslag; opmerkingen
De voorzitter, Nico, PA0MIR, memoreert de gouden speld van André, PA3HGP, en
het Purmerend 600 gebeuren alsmede de daarmee samenhangende QSL-kaarten
stroom plus Awards.
Een probleem blijft het werven van nieuwe bestuursleden. Er is geen rooster van
aan-en aftreden wat betekent dat als het voltallige bestuur aan het eind van dit jaar
stopt en niet herkiesbaar is en er geen nieuwe kandidaten voor het bestuur zijn, de
afdeling wordt opgeheven.
Financiën en club-inventaris vervallen dan aan het hoofdbestuur.
Het ledenaantal loopt licht terug, een landelijke trend.
De electronische convo loopt goed. Wel zou het prettig zijn als er nog wat meer
Kopij kwam.
Zelf een lezing komen geven over een radio-gerelateerd onderwerp zou ook van
Harte welkom zijn.
De website werkt slecht. De nieuwe server bij NIKHEF heeft
beveiligingsproblemen.
Gert, PA3AAV, (webmaster) zal Henk, PA0HZP, tot spoed manen.
Opmerking van Sietse, PA1XA : is het niet mogelijk naar een andere provider over
te gaan ?
Antwoord van Gert, PA3AAV : Voordeel van de huidige provider is dat de server
snel en gratis is.
Sietse, PA1XA : Toch, gezien de traagheid van de oplossing naar de VERONserver overgaan ? Op deze wijze (huidige server) verliezen we een band met de
leden.
Gert, PA3AAV, vraagt nog een maand uitstel en anders volgt, door het bestuur
vast te stellen, een overstap naar een andere hosting account.
De leesmap kan nog wat deelnemers gebruiken.
Opmerking van Jim, PA2SWL : de leesmap is niet geheel kostendekkend.
De leesmap wordt deels “gesubsidieerd “ door de afdeling.
Jan, PE2ELS (en voorzitter van de SRS –Surplus Radio Society) stelt
het SRS-tijdschrift (4x per jaar) ter beschikking.
Er wordt tevens voorgesteld betere verzend enveloppen voor de leesmap te
Gaan gebruiken.
NNico, PA0MIR, (leesmapbeheerder) zal een aantal betere, stevige exemplaren
aanschaffen.
Waterland Award
Er wordt een verslag ingevoegd van Martin, PF9A (Waterland Award beheerder)
Die de tekst mondeling toelicht.
Er wordt unaniem aangenomen dat de gewijzigde regels voor het Waterland
Award met terugwerkende kracht ingaan per 01-01-2011.
Via de convo zal e.e.a. ook bekend gemaakt worden. De ter vergadering

uitgedeelde tekst zal ook in de convo verschijnen.
Tevens wordt afgesproken dat QSL-kaarten van de leden voor het Waterland
Award op de ledenavond met de speciale stempel gestempeld kunnen worden.
Contest competitie : Men kan constateren dat de afdeling behoorlijk “radio-actief”
is.
Waterland Ronde (vrijdagavond v.a. 21.00 uur locale tijd op 144.350 MHz) : Er is
een grote continuïteit al zijn nieuwe inmelders altijd welkom.
4 Financieel overzicht 2010 :
Bij de inkomsten zijn de opbrengsten van de verkoopavond meegenomen.
Verder geen opmerkingen of bijzonderheden.
5 Kascontrole commissie
De kascontrole commissie verleent de penningmeester decharge. (ondertekend
document aanwezig)
De begroting voor 2011 wordt door de afdeling goedgekeurd.
6 Rondvraag n.a.v. de verslagen :
Er zijn geen opmerkingen
7 Verkiezing nieuwe kascontrole commissie voor 2011
De volgende leden worden bereid gevonden de kascontrole over 2011 te doen :
- Martin, PF9A,lid ; (2e keer en aftredend voor 2011),
- Frans, PA1FR, (1e keer)
- Jim, PA2SWL, reserve
8 Verkiezing afgevaardigden voor de VR-vergadering van dit jaar :
- Gerard, PE1OUD
- De verkiezing van de afgevaardigden komt terug bij de bespreking van de VRpunten op de aan de VR-raad voorafgaande afdelingsbijeenkomst
9 Verkiezing bestuursleden 2011
-Het hele bestuur heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt unaniem herkozen.
Er waren geen tegenkandidaten.
Het bestuur voor 2010 bestaat uit :
Nico van der Bijl, PA0MIR – voorzitter
Menno Putman, PE1LDZ, - secretaris
Pim Eijlander, PA5PEX, - penningmeester
André Heijm, PA3HGP, - leden administratie en materiaal beheer
Gert Meinen, PA3AAV,
- lid en webmaster
Ger, PD3BL geeft zich op om te helpen bij het organiseren van lezingen. E.e.a. zal

worden kortgesloten met Menno, PE1LDZ, secretaris.
Huib, PE3HG, zal André, PA3HGP, ondersteunen met hand-en-span diensten voor
het komende jaar. André zal met Huib onderlinge afspraken maken.
10 Verkiezing webmaster en convo-redacteur
Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld en worden unaniem, zonder tegenkandidaten,herkozen :
Sietse Anema, PA1XA, - (electronische-) convo redacteur
Gert Meinen, PA3AAV, - webmaster site A-56 Waterland
11 Vragenronde & rondvraag :
-André, PA3HGP: Jammer dat er weinig leden actief bij het PC600P gebeuren
betrokken zijn geweest. Menig keer heeft hij, op een enkele uitzondering na,
alleen het special event station in de lucht gebracht.
-Martin, PF9A : “life members” (zie de nieuwe info m.b.t. het Waterland Award)
dienen zich bij hem te melden. Hierover komt ook een stuk in de convo.
Verder geen opmerkingen in de rondvraag.
12 Sluiting
Onze wederom geprolongeerde voorzitter Nico, PA0MIR, sluit om 21.50 uur deze
algemene leden jaarvergadering.
Notulen : Menno Putman, PE1LDZ, secretaris

