Notulen 11-04-12

Aanwezig:
Afwezig:

Frans/PA1FR, Jan/PE2ELS, Gert/PA3AAV
en Bert/PA5BM.
Pim/PA5PEX.

1. Opening en vaststellen agenda
Frans opent om 20:00 de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen Agenda
De agenda is goed zo.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen officiële ingekomen stukken of mededelingen. Voor andere zaken zie punt 8.
4. Notulen vorige vergadering.
De notulen zijn goedgekeurd.
5. Actiepuntenlijst.
De lijst word doorlopen en de meeste actiepunten zijn uitgevoerd.
Bert zou nog een ledenlijst rondsturen aan het bestuur.
De oscilloscoop is nog niet boven water. Moeten we nog even achteraan.
De SEM dag gaat verhuizen. Het gaat gebeuren in het Twiske. We mikken op begin September.
De velddag is besproken met Hemmeland. Alleen nog even definitief doorgeven en dan kunnen we er
ruchtbaarheid aan geven.
80 meter zenders hebben we (Ger en Henk) voldoende. We gaan inventariseren hoeveel 80 meter
ontvangers we gaan kopen voor leden en de club. Dit hangt mede af van de kosten. Ook gaan we nog
even te raden bij Zaanstreek omdat zij meer ervaring hebben met vossenjagen.
6. Financiën
Dit punt slaan we over i.v.m. de afwezigheid van onze penningmeester.
7. Vaststellen wie, welk jaar aftredend zijn van dit nieuwe bestuur.
We besluiten om voor de komende jaren de volgende leden te laten aftreden:
2013: Gert en Pim
2014: Jan en Bert
2015: Frans en Pim
Daarna zien we wel weer verder.
8. Er zijn geen extra agendapunten opgevoerd.
9. Rondvraag en Wvttk.
Onze vaste bezoeker Dhr. Sasbach is ziek. Frans heeft een kaart meegenomen die we als bestuur
tekenen. Frans handelt e.e.a verder af.
Via Sietse hebben we zicht op een lezing voor tweede helft van dit jaar. Bert is daarmee bezig.
In mei hebben we een lezing over magnetische loop antenne. Jan gaat hier nog achteraan en laat het
z.s.m. weten. Want als dat niet kan en dan wellicht in juni wel. Dan draaien we de lezingen om.
Anders hebben we in juni een lezing/demo van Frans en André over de Tapir, een storing
opsporingsniffer. Als het helemaal niet kan dan hebben we juni nog niks !
10. Volgende vergadering.
De volgende vergadering is op woensdag 13 juni 2012. Aanvang 19:30 uur!
De locatie bij Bert/PA5BM thuis.
11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

Actiepuntenlijst:
Actiepunt
20120222-02
20120222-10
20120411-01
20120411-02
20120411-03
20120411-04
20120411-05
20120411-06
20120411-07

Omschrijving
Afdelingscall PI4WLD op naam van Bert
Bert en Gerard/PE1OUD gaan naar de VR op 21 april
Bert stuurt ledenlijst aan het bestuur.
Oscilloscoop opsporen.
Lezing in Mei over magnetische loop antenne verifiëren.
Mailtje aan Zaanstad (voorzitter) over vossenjacht apparatuur
Kijken kosten 80 meter ontvangers voor vossenjacht en
inventariseren hoeveel aanschaffen
Datum velddag doorgeven aan Hemmeland en terugkoppelen
aan bestuur
Frans schrijft stukje voor website/nieuwsbrief over velddagen
en BBQ

Wie
BM
BM
BM
JB
JB
BM
JB

Einddatum
z.s.m.
21 april
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.

JB

z.s.m.

FL

Na punt
20120411-06,
maar z.s.m.

