Notulen bestuursvergadering
VERON afdeling Waterland
datum :

Maandag 07-03-2011, 19.30 uur , qth : HSV Purmerend

aanwezig :

Andre, PA3HGP; Gert, PA3AAV; Menno, PE1LDZ

afwezig :

Pim, PA5PEX
Nico, PA0MIR

1 opening :
We openen de vergadering om 19.45 uur.
2 vaststellen agenda:
Er zijn geen aanvullende punten voor de agenda.
3 ingekomen stukken en mededelingen :
Er zijn geen ingekomen stukken.
4 notulen vorige vergadering (r.i.u.b.)
Geen opmerkingen, behalve van Nico, PA0MIR, over de notulen van de
jaarvergadering. De correctie is toegevoegd.
5 actiepuntenlijst :
-website ontwikkelingen
De website van de afdeling is inmiddels bij Waterland Hosting ondergebracht.
De website werkt nu goed en is behoorlijk snel. Hiermee is het probleem van de
Website opgelost en kan van de actiepunten lijst af.
- lezingen, bestuursondersteuning
Lezingen organiseren blijft een probleem; communicatie over dit onderwerp door
de secretaris is er wel maar er komt niet of nauwelijks iets op terug.
André, PA3HGP, is met Huib bezig de adresbestanden van het HB na te lopen

En te updaten . Soms wat moeizaam maar het gebeurt wel i.t.t. organisatie van
lezingen.
- Programmering eerste helft 2011; punten VR
Momenteel liggen eer geen voorstellen voor de VR. Mogelijk zal de volgende
bijeenkomst die geheel aan de VR gewijd is e.e.a. opleveren. Tevens zullen er een
2-tal afgevaardigden namens de afdeling gekozen moeten worden.
6 financiën
De zaalhuur voor de afdelingsbijeenkomsten is per 1 januari 2011 verhoogd van
Euro 25,- naar Euro 35,- per jaar.
7 Vaststellen volgende vergadering : datum en locatie
De volgende bestuursvergadering is op 4 april a.s. om 19.00 voorafgaande aan de
verenigingsavond in het clubgebouw van HSV Purmerend.
8 Rondvraag
Er zijn geen opmerkingen voor de rondvraag.
9 Sluiting
De voorzitter a.i. (en secretaris) sluit om 20.20 uur de vergadering.

Programmering eerste helft 2011
10-01-2011

Nieuwjaars bijeenkomst

07-02-2011

Jaarvergadering en bestuursverkiezing

07-03-2011
04-04-2011

Bespreken VR-voorstellen + film

02-05-2011

Lezing

06-06-2011

Lezing (NNB)

04-07-2011

Onderling QSO

01-8-2011

zomerreces

