
Notulen 19-03-07      Afwezig: Nico (Vz) 
 
1. Opening. 

Eric (ViceVz) opent om 20:05 de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder wordt Carla 
welkom geheten als nieuwe redactrice van onze elektronisch nieuwsbrief. Carla is in het bijzonder 
uitgenodigd voor agendapunt 7. 

 
2. Vaststellen van de agenda. 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Binnengekomen stukken en mededelingen. 

De secretaris meldt dat er twee stukken zijn binnen gekomen: 
• De uitnodiging van het HB van de Veron voor de VR 2007 is binnen gekomen. Bij agenda 

punt 6. worden deze voorstellen verder besproken. Wie gaan er naar de VR voor de afdeling 
Waterland? Verslag ALV 2007! (actie Sietse) 

• Er is een email van Bert (PA5BM) ontvangen waarin nog wat openstaande acties zijn vermeld. 
Alleen het verkrijgen van een emailadres voor de afdeling is een actiepunt. Het bestuur besluit 
pi4wld@veron.nl als afdelingsadres te kiezen en verzoek de secretaris dit via Bert te regelen 
(actieSietse) 

 
4. Notulen vorige keer en actiepunten. 

Geen op of aanmerkingen. Zie actiepunten lijst. De sysop van onze website zal worden verzocht de  
verslagen van de bestuursvergaderingen, na vaststelling, op de website te plaatsen zodat onze leden 
zich op de hoogte kunnen stellen van de activiteiten binnen het bestuur (actie Sietse) 

 
5. Financiën. 

Door de oude en de nieuwe penningmeester kunnen geen bijzonderheden worden gemeld. Ze zijn druk 
bezig om de overdracht van de boekhouding en bakrekeningnummers ter regelen. Wel is duidelijk dat 
de financiële situatie van de afdeling als gezond kan worden omschreven. 
De aanwezige redactrice van de nieuwsbrief wordt verzocht de lezers van de leesmap in de komende 
nieuwsbrief  te verzoeken hun jaarlijkse bijdrage van 20 euro weer te voldoen. (actie Carla) 
 

 
6. Voorstellen VR2007 

De 12 voorstellen voor de VR2007 worden uitgebreid besproken. Het bestuur besluit de voorstellen 1, 
2, 6, 11 en 12 te voorzien van een positief stemadvies tijdens de bespreking van de VR voorstellen op 
de komende verenigingsavond. De overige voorstellen worden van een negatief stemadvies voorzien. 
Tijdens de bespreking zullen de voorstellen middels de beamer worden getoond en zal het bestuur haar 
advies toelichten, waarna na discussie en stemming de stemwijze van de afdeling kan worden bepaald.  
 

7. Nieuwsbrief en het 25 jarig bestaan 
 Carla neemt het woord en geeft haar intenties met de nieuwsbrief aan.  Het bestuur stelt haar activiteiten  
 zeer op prijs en verzoekt haar voor iedere vorm van hulp zich te wenden tot het bestuur. Mbt het 25  

jarig bestaan en de nieuwsbrief wordt besloten dat er een speciale editie van de nieuwsbrief zal 
verschijnen, digitaal en op papier, waarin alleen aandacht zal worden besteed aan dit jubileum. Daar het 
bestuur al eerder heeft besloten de feestelijkheden rond dit jubileum te vieren op de zaterdagavond van 
de velddag in het eerste weekend van juni stelt Carla voor om deze speciale nieuwsbrief in mei uit te 
laten komen om beide activiteiten nauw bij elkaar aan te laten sluiten. Het bestuur onderschrijft dit idee. 
Dit betekent dat de nieuwsbrief van april een reguliere zal zijn en deze wordt uiterlijk eind van deze 
week verzonden verzekerd de redactrice het bestuur. 
 
In deze speciale convo/nieuwsbrief zullen de volgende onderwerpen aan bod komen: 
 

• Geselecteerde artikelen uit oude convo’s; 
• Woordje van de 1e voorzitter van de afdeling PE1BXR; 
• Woordje van de nieuwe voorzitter PA0MIR; 
• Geschiedenis van het Waterland award; 
• Aankondiging van de feestavond; 
• Nog in te vullen 
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8. Archief secretaris 
 
 De secretaris verzoekt het bestuur toestemming om het archief van het afdeling secretariaat te mogen  

opschonen. Bij de overdracht bleek dat er veel oude administratie bewaard is gebleven die van nul en 
generlei waarde is voor de afdeling dan wel de secretaris.  De secretaris heeft geïnformeerd bij het HB 
van de Veron en daar bleek dat er geen regels voor zijn en dat de afdeling hier zelfstandig een beslissing 
over kan nemen. Tijdens d vergadering wordt besloten om het archief op te schonen met de stukken 
ouder dan drie jaar. Tijdens de vergadering wordt een eerste krat met oude administratie door gewerkt 
en alles wat ouder is dan drie jaar wordt weggegooid. M.u.v. enkele historisch interessante documenten 
voor de afdeling. 
 

9. Lezingen: 
 

Voor de komende maanden zijn de volgende lezingen gepland: 
 

• April  :  Voorstellen VR en Singapore door Enno (PF5X) 
• Mei  :  Geschiedenis van de radio II door Edo 
• Juni  :  An inconvenient truth (DVD) 
• Juli/Aug  :  geen bijeenkomst 
• September :  n.t.b. 
• Oktober  :  Radio Malabar door Arthur (PA0AOB) 
• November :  n.t.b. 
• December :  Vlooienmarkt 

 
- Velddagen: 
In juni zal de reguliere velddag worden gehouden. Gezelligheid staat dan voorop. Tevens zal deze 
velddag worden gebruikt om ons 25 jarig jubileum te vieren met een gezellige avond met BBQ voor 
leden en hun echtgenotes. Ook zullen er enkele mensen worden uitgenodigd (HB en oud leden). We 
richten ons op een velddag op het Hemmeland.. 
 
Verder houden we in het eerste weekend van september een echte velddag contest onder de call 
PI4WLD. Een ieder die geïnteresseerd is in het contesten is welkom en kan via de clubcall deelnemen. 
Ook deze velddag wordt voorlopig gepland op het Hemmeland. Voor beide velddagen zal Erik,  Jan 
Beijer benaderen. (actie Erik) 
 
- Excursies: 
Worden op adhoc basis geregeld. Als er een leuke excursie voor bij komt dan . . . 
 
- JOTA 
Alleen als er een verzoek van de scouting komt zullen we ons beraden op deelname. Natuurlijk is 
individuele inzet altijd goed. 
 
- Edam 650 jaar 
Dit evenement zal worden ondersteund met woord en daad door het bestuur.  Vooral bij de publiciteit 
voor dit evenement (PC650EDAM) kan het bestuur een steentje bijdragen. Ook zal het bestuur deze 
activiteit onder de aandacht brengen van de leden als een zeer gewaardeerde actie van leden. Hopelijk 
doet goed voorbeeld, goed volgen. 
 
- SEM dag 
Jan Beijer en Ger Fritz hebben toegezegd om weer een dergelijke dag te organiseren. Nader bericht 
hierover volgt 
 
 

9 Rondvraag. 
 
 Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
 



 
10 Volgende vergadering. 
 

De volgende vergadering is op dinsdag 24 april 2007.  Aanvang 20:00 uur! 
De locatie bij Pim/PA5PEX thuis.  (Gruttoplantsoen 10 in Volendam)  
 

11 Sluiting. 
 
 De vice-voorzitter sluit de vergadering om 22.15 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 



 
Actiepuntenlijst: 
Actiepunt Omschrijving Wie Einddatum 
2005-12-07 André maakt PI60WLD qsl kaart en stuurt ze op A.H/F.L 24/04/07 
2007-01-08 Frans regelt lezing EDO voor mei 2007 FL afgehandeld
2007-01-08 Afdeling bestaat 25 jaar Allen In 

behandeling 
2007-02-26 Gemeentegids Edam/Volendam SA/BM zsm 
2007-02-26 Emailadres afdeling via Veron BM zsm 
2007-02-26 Frans en Nico regelen overdracht voorzitterschap FL/NB afgehandeld
2007-02-26 Pim en Erik regelen overdracht financiele administratie PE/EM afgehandeld
2007-02-26 Bert en Sietse regelen overdracht afdelingsadministratie BM/SA afgehandeld
2007-02-26 Jan Beijer benaderen voor twee velddagen EM zsm 
2007-02-26 Jan Beijer/Ger Fritz benaderen voor SEM dag EM afgehandeld
2007-02-26 Bert/Sietse onderzoeken het reglement gebruik club call BM/SA zsm 
2007-02-26 Sietse nodigt Carla uit voor volgende bestuursvergadering SA afgehandeld
2007-03-19 Deelname VR2007 afdeling Waterland? SA afgehandeld
2007-03-19 Verslagen bestuursvergadering op website, PA5BM vragen SA afgehandeld
2007-03-19 PE1BXR bellen ivm woordje in nieuwsbrief 25 jaar SA afgehandeld
2007-03-19 Carla plaatst verzoek betaling leesmap in nieuwsbrief april CJ afgehandeld
 


