
notulen bestuursvergadering  

              VERON afdeling Waterland A-56 
datum : 28-08-2009 

 
aanwezig :  
 
 
notulen : 

Nico, Pim, André,Gert, Menno (voltallig bestuur) 
 
 
Menno 

 

1 opening: 20.00 uur : Nico opent de vergadering en heet allen welkom onder 
dankzegging voor de bij Menno geboden gastvrijheid voor vanavond 

2 vaststellen agenda :actielijst punt 5, punt 7 en punt 8 worden aan de agenda 
toegevoegd, resp. ssb-velddag, Purmerend 600 en kaarten Dag voor de Amateur 

3 ingekomen stukken en mededelingen : André verzoekt Menno de laatste 
ledenlijst van het VERON CB te mailen; Nico (voorzitter) is v.a. 1 september 2008 
voor de duur van 4 weken actief onder de speciale call PA40MIR; Redactieverzoek 
vermelding VERON afd. Waterland in de gemeentegids Purmerend voor 2009 (komt 
uit in februari 2009) 

4 notulen vorige vergadering: de notulen van de vorige vergadering worden 
goedgekeurd. 

5 actiepuntenlijst: De geplande ssb-velddag  + BBQ op het terrein van Fort Edam 
is uitgesloten. Staats Bos Beheer (SBB) , de formele eigenaar van het fort, heeft 
activiteiten die ’s nachts plaatsvinden verboden vanwege ernstige klachten van de 
omwonenden van het fort wegens geluidsoverlast (lees : drankgelach en kabaal tot 
diep in de nacht door een andere club die als laatste het fort ’s nachts mocht 
gebruiken. Omwonenden hebben de politie ingeschakeld waarna de beheerders, de 
Stichting Fort Edam i.o.m. SBB een algeheel verbod op nachtelijk gebruik hebben 
ingesteld. Jammer maar begrijpelijk, helaas verpest de één het voor de ander….) 



Door het bestuur wordt omgezien naar een andere locatie, dit zal waarschijnlijk het 
Scouting terrein aan het Doplaantje in Purmerend zijn. André neemt kontakt met de 
Scoutingclub op. 

Afgezien van de locatie zal het bestuur op de eerstvolgende bijeenkomst op 1 
september a.s. de volgende vragen bij de leden neerleggen : 

-het gaat bij de ssb-velddag om een “operating event” van zaterdag 17.00 uur tot 
zondag 17.00 uur. Dit betekent dat er voldoende deelnemers moeten zijn voor 
“achter-de-set”. Op de verenigingsavond wil het bestuur de animo inventariseren  
zodat er voldoende operators zijn en daarmee de continuïteit van de velddag 
gewaarborgd is. Er is in ieder geval voldoende materiaal om deze ssb-velddag vorm 
te geven maar dan moet er wel bemanning zijn…. 

Een definitief besluit wordt genomen n.a.v. van de ledenraadpleging op de komende 
club avond. 

Voorgenomen programmmering van de komende maanden :  

1 september : ledenraadpleging ssb-velddag en vossenjacht oktober, video Marconi, 
onderling qso 

6 oktober : lezing over QRO 

3 november : verkoping en veiling 

1 december : lezing over verbreiding van onze hobbie onder de jeugd  

12 januari 2009 : Nieuwjaarsreceptie 

2 februari : jaarvergadering en bestuursverkiezing (belangstellenden kunnen zich 
vast melden bij de secretaris). 

Vossenjacht oktober : Er zijn nog te weinig eigen vossenjacht spullen voorhanden 
in de eigen afdeling. Indien we e.e.a. van de afdeling Zaandam lenen zouden we er 
wel uitvoering aan kunnen geven mits er voldoende deelname en belangstelling is.. 
..Besloten wordt ook deze vraag op 1 september aan de leden voor te leggen 
voordat een verdere planning in gang gezet wordt. 

Jaarvergadering en bestuursverkiezing op 02-02-2009 : besloten wordt de 
relevante jaarstukken voor 12 januari 2009 gereed te hebben zodat de leden tijdig 
geïnformeerd worden. 

6 financiën : Pim meldt dat er geen bijzonderheden zijn. 

7 Purmerend 600 jaar (2010) : N.a.v. Nico’s ervaringen een aparte gelegenheids 
call te krijgen bij Telecom (-zie ingekomen-) licht hij de procedure toe. Mits je toegang 
hebt tot Internet is het een vrij simpele handeling op de Telecom-site. De bijzondere 
toestemming tot het tijdelijk voeren van een bijzondere evenementen call krijg je 



vervolgens per e-mail toegezonden. Voor de aanvraag van een “Purmerend 600”call 
zal ook deze procedure gevolgd moeten worden. 

8 Kaarten met korting voor de dag van de Amateur op zaterdag 25 oktober in 
de America-hal te Apeldoorn : Op de bijeenkomst van 1 september a.s. zal Pim 
(penningmeester) de belangstelling voor de kortingskaarten inventariseren. 
Uitdrukkelijke voorwaarde : er wordt meteen met de penningmeester contant 
afgerekend  ! Tevens worden eenmaal bestelde (en dus ook betaalde) kaarten niet 
teruggenomen door de afdeling Waterland! 

9  vaststellen volgende vergadering : 8 oktober, 20.00 uur bij Pim, Gruttoplantsoen 
10 te Volendam. 

10 rondvraag: geen opmerkingen afgezien van vakantie ervaringen qso. 

11 sluiting: onder dankzegging voor ieders bijdrage sluit de voorzitter de 
vergadering om 22.00 uur. 

Nico Van der Bijl, onze voorzitter, vanaf 1 
september t/m 29 september 2009 actief onder 
zijn speciale callsign als special event station: 

PA40MIR 
Werk hem allen ter verkrijging van het 

wereldwijd felbegeerde Nico-40-Award, HF-
VHF, cw-ssb ! 


