
Notulen 09-01-13  Aanwezig:  Frans/PA1FR, Jan/PE2ELS, Gert/PA3AAV, 
  Bert/PA5BM en Pim/PA5PEX. 

 Afwezig: - 
 
 
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. 
 Bert kan niet aanwezig zijn op de ALV in februari. Er worden wat afspraken gemaakt over het  
 waarnemen van taken van Bert. Zie actiepunten.  
 
4. Notulen vorige vergadering. 
 De notulen zijn goedgekeurd. 
 
5. Actiepuntenlijst. 
 De lijst word doorlopen en bijna alle actiepunten zijn uitgevoerd of achterhaald.  
  
6. Financiën. 
 Loopt goed, zie ook financieel jaarverslag zoals opgeleverd voor de ALV 2013. 
 Kascontrole wordt geregeld op de avond en voorafgaand aan de ALV. 
 
7. SEM Dag 2012. 
 Gaan we combineren met bezoek aan Fort Edam. Jan Beijer gaat hier achteraan.  
 Volgende vergadering meer. 
 
8. Bezoek aan Fort Edam. 
 Zie punt 7. 
 
9. Clubavonden 2012/2013 
 Bert gaat achter lezingen aan. 
 De volgende dagen zijn clubavonden:  
 4 Feb: ALV 
 4 Mrt, 8 April, 6 Mei, 3 Jun, juli en augustus geen clubavond, 2 Sept, 7 Okt, 4 Nov en 2 Dec.   
 
10. Rondvraag. 
 FL: Voor de vossenjacht. Hoe gaan we dat aanpakken.  
 We gaan eerst de spullen testen. Bert, André/PA3HGP, Frans en Jan gaan hierbij helpen. 
 We gaan de padvinders inschakelen op Hemmeland. 
 We gaan proberen leden te enthousiasmeren om te helpen bij het uitzetten van een vossenjacht. 
 We gaan proberen een lezing over vossenjacht te laten geven door bv iemand uit Zaanstreek. 
 We houden de eerste kleinschalig d.w.z. leden van afd. Waterland en Zaanstreek en mogelijk  
 geïnteresseerde padvinders. 
  
 FL: IK wil de resultaten van 2012 v.w.b. PACC en afdeling competitie vieren door taart of vlaai uit te  
 delen aan de leden. 
 Goed plan. Gaan we doen op de avond van de ALV. Stimuleert leden te komen en is mooie promotie  
 van de PACC die net daarna weer gaat plaatsvinden. 
 
11. Volgende vergadering. 

De volgende vergadering is op woensdag 13 Maart 2013.  Aanvang 19:30 uur! 
De locatie bij Bert van der Meer, A. J. Luthulistraat 60, 1447 XG in Purmerend.  
 

12. Sluiting. 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 
 
 



Actiepuntenlijst: 
 
Actiepunt Omschrijving Wie Einddatum 
20121107-01 Lezingen voor 2013 verzorgen BM z.s.m. 
20130109-01 Frans verzorgt voor 4 feb. Taart i.v.m. resultaten afd. comp. en 

PACC. Maakt tevens een stukje in de nieuwsbrief. 
FL Op 4 feb. 

20130109-02 Jan contact opnemen met Ger Fritz over SEM dag in combi 
met bezoek fort Edam 

JB z.s.m. 

20130109-03 Frans neemt 5 geprinte exemplaren van de stukken mee meer 
naar de ALV 

FL Op 4 feb. 

20130109-04 Jan Beijer notuleert op de ALV omdat de secretaris er niet bij 
kan zijn 

JB Op 4 feb. 

20130109-05 Frans maakt een stukje om leden op te roepen te helpen bij het 
uitzetten van de vossenjacht 

FL z.s.m. 

20130109-06 Pim gaan de kascontrole regelen op de avond en voorafgaand 
van de ALV 

PE  z.s.m. 

20130109-07 Frans initieert het testen van de vossenjacht spullen met de 
genoemde personen. 

FL z.s.m. 

 


