Notulen 25-04-07
Aanwezig: Nico (Vz), Eric (ViceVz), Pim (penn.) André (lid), Carla (red. NB) en Sietse (secr.)
1. Opening.
Nico opent om 20:15 de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder wordt Carla welkom
geheten als redactrice van onze elektronisch nieuwsbrief. Carla is voor de tweede keer uitgenodigd voor
de agendapunten 6 en 7.
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt gewijzigd:
Punt 4a wordt toegevoegd, het betreft een mondeling verslag van André over de afgelopen VR.
Punt 7 wordt tekstueel gewijzigd in de nieuwsbrief van juni 2007 ipv april 2007.
3. Binnengekomen stukken en mededelingen.
• De secretaris meldt dat er geen schriftelijk stukken zijn binnen gekomen. Alleen via de email
zijn een paar documenten binnen gekomen en die zijn onmiddellijk aan de overige
bestuursleden doorgezonden. Eén ieder is dus op de hoogte.
• Carla deelt mee dat de nieuwsbrief van mei op of omstreeks 1 mei wordt verzonden. Na.v dit
punt wordt besloten dat de nieuwsbrief zsm na verzending ook dient te worden geplaatst op de
website omdat veel leden deze daar lezen. Om dit snelle plaatsen te bevorderen wordt contact
opgenomen met de sysop van de Website. (actie: Nico)
4. Notulen vorige keer en actiepunten.
Geen op of aanmerkingen. Zie actiepunten lijst. Afgesproken wordt dat de bestuursleden 1 week de tijd
krijgen om te reageren op de notulen. Indien geen reactie wordt ontvangen of aangeboden wijzigingen
zijn doorgevoerd wordt het verslag meteen op de website geplaatst. Op deze wijze kunnen de leden op
de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen binnen het bestuur.
4a. VR 2007.
André en Gerard (PE1OUD) zijn namens de afdeling naar de VR geweest. Daar werd de door de
afdeling gezonden brief tijdens de vergadering behandelt. De brief werd als sympathiek en wenselijk
bestempeld maar was gezien de praktische toepassing niet uitvoerbaar. Ondanks dit besluit heeft de
afdeling zich, zoals gewenst door de aanwezige leden van de ALV, op een positieve wijze
gepresenteerd. Verder zijn de besluiten van de VR conform het stemgedrag van de afdeling.
André merkt op dat Gerard heeft aangegeven dat hij geen vergoeding wenst voor de reiskosten die hij
voor de afdeling gemaakt heeft. Dit wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld, maar zij is het eens met
André dat dit toch niet onopgemerkt mag blijven. Besloten wordt om Gerard namens de afdeling het
nieuwe N-cursus boek aan te bieden, waarvan André weet dat hij dit graag wil hebben (actie: André).
Gezien het feit dat er wel gewoon recht bestaat op vergoeding van de reiskosten zal het bestuur deze
kosten declareren bij het HB, waardoor het boek van deze vergoeding kan worden aangeschaft (actie:
Pim)
5. Financiën.
De overdracht van de financiële boekhouding van de afdeling loopt zeer moeizaam. Om onverklaarbare
redenen moet de RABO bank allerlei documenten hebben van leden van het HB van de Veron.
Hierdoor is een vervelende situatie ontstaan en kunnen er op dit moment geen financiële transacties
worden gepleegd, wat ernstig ingrijpt op de noodzakelijke betalingen. Tijdens de vergadering blijkt
verder dat het bankpasje van de RABO bank niet voorhanden is. Eric zal onmiddellijk een onderzoek
hiernaar instellen! (actie Eric) Om uit deze moeilijke situatie met de RABO bank te geraken wordt
besloten dat Pim bij de ABN-AMRO bank een nieuwe rekening opent, waarna de tegoeden van de
RABO bank kunnen worden overgeboekt en de rekening daar kunnen worden gesloten. (actie: Pim)
6. Velddagen 2007
Mbt de velddag van september 2007 wordt besloten om deze op een later tijdstip te behandelen. De
velddag van juni nadert met rasse schreden. Het betreft hier niet alleen een velddag maar ook de viering
van het 25 jarig bestaan van de afdeling. Na debat wordt besloten om de velddag te organiseren zoals
we dat al jaren gewend zijn. Op zaterdag wordt er een BBQ georganiseerd voor degene die zich
daarvoor opgeven. ‘s- Avonds zal er dan een feestje zijn a la de nieuwjaarsreceptie met gratis drank en
hapjes ivm de viering van het 25 jarig bestaan.

Tijdens het overleg blijk dat er nog geen locatie beschikbaar is. Hemmeland is waarschijnlijk alleen
mogelijk in het tweede weekend van juni. Eric conformeert dit deze week met Jan Beijer (actie: Eric)
Omdat er toch de wens bestaat om het in het eerste weekend van juni te doen (echte velddag contest
weekend) wordt besloten dat ook de locatie van de scouting in Purmerend zal worden onderzocht. Er
bestaat een voorkeur voor deze locatie bij het bestuur. Er zal deze week nog worden geïnformeerd of we
daar welkom zijn (actie: André)
Om één ander op juiste wijze te organiseren worden André en Nico samen het organisatie comité en zij
zullen samen één en ander vormgeven. (actie: André en Nico)
Naast de leden zullen ook de omliggende afdeling met een delegatie worden uitgenodigd en ook het HB
van de Veron en de gemeente Purmerend zullen een uitnodiging ontvangen (actie: Sietse). De
uitnodiging voor de leden zal worden geplaatst in de nieuwsbrief van juni en tevens op de website
(actie: Carla en Bert/PA5BM) Voor deze editie zal een inschrijfformuliertje worden ontwikkeld, zodat
leden zich op kunnen geven voor de velddag, de BBQ en de feestavond (actie: Sietse). De kosten voor
de BBQ worden op 10 euro pp vastgesteld.
7. Nieuwsbrief en het 25 jarig bestaan
Carla neemt het woord en verteld over de inhoud van de speciale nieuwsbrief. Ze heeft zelfs al
voorbeelden van de artikelen die zullen worden opgenomen. Het bestuur is tevreden met deze inhoud en
bedankt Carla voor haar inzet. Carla geeft aan dat de deadline voor deze nieuwsbrief 7 mei is. Er is tijd
nodig voor het drukken van de nieuwsbrief en het verspreiden en daarom moet hij aan het eind van de
eerste week van mei klaar zijn. Het ziet er naar uit dat dit wel gaat lukken en dat tijdig met de
verzending van de paieren versie aan alle leden van de afdeling kan worden begonnen. (actie;
André/Carla)
9. Lezingen:
Voor de komende maanden zijn de volgende lezingen gepland:
•
•
•
•
•
•
•
•

April
Mei
Juni
Juli/Aug
September
Oktober
November
December

:
:
:
:
:
:
:
:

Voorstellen VR en Singapore door Enno (PF5X)
Geschiedenis van de radio II door Edo
An inconvenient truth (DVD)
geen bijeenkomst
n.t.b.
Radio Malabar door Arthur (PA0AOB)
n.t.b.
Vlooienmarkt

- 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
- PI4WLD contest
Ivm het 25 jarig bestaan van de afdeling is het misschien mogelijk om weer een Waterland contest te
organiseren. Gezien het succes van de vorige Waterland contest is dit een leuke activiteit. Om een en
ander vorm te geven is wel de hulp van Martin PF9A nodig. Hij heeft het reglement van de vorige

contest en tevens heeft hij veel ervaring als contestmanager. Martin zal worden gevraagd een en ander
te organiseren (actie: Nico)

9 Rondvraag.
-

-

Nico: Wie leest de nieuwsbrief? Carla geeft aan dat ongeveer 25 leden de nieuwsbrief automatisch
via de mail ontvangen. Ook lezen diverse leden de nieuwsbrief via de website. Het is van belang
om zoveel mogelijk leden te bereiken met de nieuwsbrief, daarom wordt besloten om in de
nieuwsbrief en op de website een enquête te plaatsen om dit te onderzoeken (actie Sietse)
Het functioneren van het bestuur wordt besproken. Afspraken worden gemaakt over het onderling
communiceren en het nakomen van gemaakt afspraken. Ook de taken die bij een bepaalde functie
moeten worden uitgevoerd worden besproken. Na één en ander weer even helder op het netvlies te
hebben, realiseert iedereen zich zijn verantwoordelijkheden en zal die ook nemen.

10 Volgende vergadering.
De volgende vergadering is op maandag 21 mei 2007. Aanvang 20:00 uur!
De locatie bij Nico/PA0MIR thuis.
11 Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

Actiepuntenlijst:
Actiepunt
Omschrijving
2007-01-08 Afdeling bestaat 25 jaar
2007-02-26 Bert/Sietse onderzoeken het reglement gebruik club call
2007-04-25 Jan Beijer benaderen voor twee velddagen
2007-04-25 Bert benaderen ivm snel plaatsen nieuwsbrief en co-sysop’s
2007-04-25 N-studie boek verzorgen voor Gerard PE1OUD
2007-04-25 Reiskosten declareren VR 2007
2007-04-25 Vinden RABO bank pas
2007/04/25 Onderzoeken verenigingrekening bij ABN-AMRO
2007/04/25 Scouting benaderen voor velddag juni
2007/04/25 Uitnodigingen verzorgen voor feestavond juni 2007
2007/04/25 Inschrijfformulier velddag/BBQ + feestavond
2007/04/25 Nieuwsbrief + papieren versie juni klaar maken en vezenden
2007/04/25 PI4WLD contest, Martin benaderen voor organisatie
2007/04/25 Enquête: wie leest de nieuwsbrief en hoe?

Wie
AH/NB
BM/SA
EM
NB
AH
PE
EM
PE
AH
SA
SA
AH/CJ
NB
SA

Einddatum
21/05/07
21/05/07
03/05/07
21/05/07
06/05/07
21/05/07
03/05/07
06/05/07
03/05/07
21/05/07
07/05/07
21/05/07
21/05/07
21/05/07

