
Notulen  bestuursvergadering  

              VERON afdeling Waterland  
datum : Maandag 04-04-2011, 19.15 uur , qth : HSV Purmerend 

                                                                       
aanwezig :  Andre, PA3HGP; Gert, PA3AAV; Menno, PE1LDZ 

 
Pim, PA5PEX   

afwezig : Nico, PA0MIR 
 

1 opening 
   Menno, PE1LDZ, die Nico, PA0MIR, vervangt opent om 19.30 uur de vergadering. 
2 vaststellen agenda 
   De agenda wordt zonder aanvullingen of wijzigingen vastgesteld. 
3 ingekomen stukken en mededelingen  
   -Gerard, PE1OUD, kan door persoonlijke omstandigheden niet mee als afgevaar- 
    digde van de afdeling naar de VR. 
   -Het blad van de Surplus Radio Society is aan de leesmap toegevoegd. 
4 notulen vorige vergadering (r.i.u.b.) 
   De notulen van de vorige vergadering worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 
5 actiepuntenlijst  : 
-Lezingen : Ger, PD3BL, ziet problemen in het regelen van lezingen. André,  
 PA3HGP, heeft hem voor de bestuursvergadering uitgenodigd. 
 Ger licht hier e.e.a. toe en zegt toe toch te proberen contacten te leggen in den  
 lande. Al eerder heeft Menno, PE1LDZ, Ger ingelicht welke wegen hiertoe open  
 staan en hoe de budgettering van de lezingen is geregeld. 
 Ger, PD3BL, gaat hier mee aan de slag. 
-punten VR 
  De uit de vergadering van deze avond komende opmerkingen bij de ingediende  
  punten zullen in ieder geval door Nico, PA0MIR, worden meegenomen naar de VR. 
  Er zijn geen aanvullende op-of aanmerkingen voor de VR vanuit het bestuur. 
-Velddag 
 Deze komt op de volgende bestuursvergadering aan de orde. 



 
-Bestuursvergaderingen  
-De data voor de bestuursvergadering zullen doorgemaild worden aan de heer  
 Oudejans van HSV Purmerend. 
6 financiën  
   Pim, PA5PEX, deelt mede dat de subsidie voor de afdeling al bij de Veron is  
   aangevraagd.  
   Tevens vermeldt hij dat de huur van het gebouw van HSV Purmerend is verhoogd  
   tot Euro 35, - p/m. 
7 Vaststellen volgende vergadering : datum en locatie 
   Maandag 2 mei om 19.30 uur, voorafgaand aan de clubavond in het gebouw  
   van HSV Purmerend. 
   Enig punt van bespreking is de velddag (-dagen) 
  

8 Rondvraag 
    Ger, PD3BL, verzoekt de secretaris hem de agenda en de notulen van de  
     bestuursvergadering te mailen. 
 
9 Sluiting 

   De voorzitter a.i. sluit de vergadering om 20.10 uur. 

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 : Camras 

 

06-06-2011 Lezing (NNB) 

 

04-07-2011 Onderling QSO 

 

01-8-2011 zomerreces 



 


