Notulen 13-06-12

Aanwezig:
Afwezig:

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

1. Opening en vaststellen agenda
Frans opent om 19:30 de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen Agenda
De agenda is goed zo.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
We hebben een nieuw lid. Bert zal hem informatie sturen per email over de afdeling.
Henk Janssen is van de trap gevallen. Alles lijkt op dit moment goed. We gaan een kaartje sturen
namens bestuur en leden van de afdeling.
De afdelingszender is gemaakt en staat bij Bert/PA5BM.
Onze vaste bezoeker Dhr. Sasbach is helaas overleden. Frans en André zijn op bij de
afscheidsplechtigheid aanwezig geweest.
4. Notulen vorige vergadering.
De notulen zijn goedgekeurd.
5. Actiepuntenlijst.
De lijst word doorlopen en de alle actiepunten zijn uitgevoerd. De oscilloscoop is ook weer terecht.
6. Financiën
Dit punt slaan we over i.v.m. de afwezigheid van onze penningmeester.
7. Velddagen 2012.
De velddagen staan voor de deur. Deelname aan BBQ valt erg tegen. We zullen zien hoe de opkomst is.
8. Vossenjacht 2012.
We hebben toestemming van de leden om vijf 80m vossenjacht ontvangers aan te schaffen.
Jan en Pim zullen dit oppakken. Bert stuurt hen info. Bert gaat achter een mooie kaart aan van het
gebied bij Edwin uit Zaandam.
9. SEM Dag 2012.
Wordt september of oktober en in het Twiske. Meer info volgt.
10. Clubavonden 2012.
In september hebben we een lezing en in november de verkoping. Dus nog twee lezingen en we zijn dit
jaar rond. Bert gaat achter lezingen aan en stuurt info naar Gert voor op de website.
11. Rondvraag en Wvttk.
We moeten nog even aandacht geven aan de contest die gehouden wordt vanwege 25 jaar waterland en
waterland award. Frans pakt dit op. Jan oppert om dit jaar naar Fort Edam te gaan en daar een lezing te
krijgen. Wellicht leuk voor leden. Misschien ook te combineren met een station in de lucht brengen.
Goed idee en dat gaan we doen. Wellicht dat we dan volgend jaar bv Fort Aalsmeer kunnen doen. Dat is
nu een museum.
12. Volgende vergadering.
De volgende vergadering is op woensdag 05 September 2012. Aanvang 19:30 uur!
De locatie bij Gert/PA3AAV thuis.
13. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

Actiepuntenlijst:
Actiepunt
20120613-01
20120613-02
20120613-03
20120613-04
20120613-05
20120613-06
20120613-07
20120613-08
20120613-09

Omschrijving
Bert stuurt info naar Gert over lezing in September
Frans stuurt een kaart naar Henk Janssen
Aandacht voor Waterland contest in nieuwsbrief en rondes
Kaart van Hemmeland vragen aan Edwin/Zaandam
Vossenjacht ontvangers bestellen via Edwin/ Zaandam
Bert stuurt info over vossenjacht ontvangers naar Pim en Jan
Bert kijkt naar lezingen in Electron van vorige maanden
Bert stuurt nieuw lid info over de afdeling
Bezoek aan Fort Edam bespreken met Ger Frits

Wie
BM
FL
FL
BM
JB/PE
BM
BM
BM
JB

Einddatum
z.s.m.
z.s.m.
Voor en in Juli
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.

