
Notulen 05-09-12  Aanwezig:  Frans/PA1FR, Jan/PE2ELS, Gert/PA3AAV  
   en Bert/PA5BM. 
 Afwezig: Pim/PA5PEX. 
 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

Frans opent om 19:30 de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Vaststellen Agenda 
 De agenda wordt aangevuld met het punt regioraad 2012. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 Alleen info over de regioraad 2012 ontvangen. Zie agendapunt 12. 
 
4. Notulen vorige vergadering. 
 De notulen zijn goedgekeurd. 
 
5. Actiepuntenlijst. 
 De lijst word doorlopen en bijna alle actiepunten zijn uitgevoerd. Er blijven er een paar staan. Zie  
 actiepuntenlijst. 
  
6. Financiën 
 Dit punt slaan we over i.v.m. de afwezigheid van onze penningmeester.  
 
7. Velddagen 2012. 
 Er is al het nodige over gezegd op de laatste bijeenkomst. We besluiten om de vossenjacht af te wachten 
 en daarna pas te besluiten of en op welke manier we een volgende velddag gaan vormgeven. 
 
8. Vossenjacht 2012. 
 Aangezien er nog te veel voorbereidingen moeten plaatsvinden, besluiten we om de vossenjacht naar  
 het voorjaar van 2013 door te schuiven. 
 
9. SEM Dag 2012. 
 Wordt oktober of november en in het Twiske. Meer info volgt. 
 
10. Clubavonden 2012. 
 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. 
 Geen. 
 
12. Regioraad 2012 
 Er is binnen het bestuur geen animo om naar de regioraad te gaan. Bert gaat wel en zal een paar leden  
 benaderen om te kijken of er een lid mee wil. Wellicht iemand die al eens heeft aangegeven wel in het  
 bestuur te willen indien daar behoefte aan is. 

 
13. Volgende vergadering. 

De volgende vergadering is op woensdag 07 November 2012.  Aanvang 19:30 uur! 
De locatie bij Pim Eijlander, Gruttoplantsoen 10 1131 ME in Volendam.  
 

14. Sluiting. 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Actiepuntenlijst: 
 
Actiepunt Omschrijving Wie Einddatum 
20120613-07 Bert kijkt naar lezingen in Electron van vorige maanden voor 

Okt. En Dec. 
BM z.s.m. 

20120613-09 Bezoek aan Fort Edam bespreken met Ger Frits JB z.s.m. 
20120905-01 Bert regelt iemand die meegaat naar de regioraad 2012. BM z.s.m. voor 29 

okt. 
20120905-02 Plannen SEM dag 2012 met Ger Frits JB z.s.m. 
20120905-03 Jan gaat achter zenders aan voor de vossejacht bij Ger F. JB z.s.m. 
20120905-04 Jan gaat info ophalen op de DVA over door de club aan te 

schaffen zenders voor een 80m vossenjacht 
JB Op DVA 

    
 


