Notulen 21-05-07
Aanwezig: Nico (Vz), Eric (ViceVz), Pim (penn.) André (lid) en Sietse (secr.)
1. Opening.
Nico opent om 20:15 de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd aangenomen:
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.
• André deelt mee dat de jubileum Convo door Carla is afgerond en daarna door Andre is klaar
gemaakt voor verzending. Exemplaren voor de post zijn al afgeleverd en de overige zijn
afgeleverd bij de leden die deze verder zullen verspreiden.
• SEM dag was een succes. Prachtig weer en een leuk aantal deelnemers. Het bestuur is zeer blij
met het initiatief van Jan en Ger en hoopt op meer van dit soort geweldige evenementen.
4. Notulen vorige keer en actiepunten.
Geen op of aanmerkingen. Zie actiepunten lijst. Reeds eerder is afgesproken dat de bestuursleden 1
week de tijd krijgen om te reageren op de concept notulen. Indien geen reactie wordt ontvangen of
aangeboden wijzigingen zijn doorgevoerd wordt het verslag meteen vastgesteld en op de website
geplaatst. Op deze wijze kunnen de leden op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen
binnen het bestuur.
5. Financiën.
De overdracht van de financiële boekhouding van de afdeling loopt nog steeds moeizaam. Gelukkig is
ons Rabobank pasje weer boven water. Tijdens de vergadering worden de benodigde atributen om te
bankieren overhandigd door de oude aan de nieuwe penningmeester. Een aantal betalingen zullen nu op
korte termijn worden verricht, waardoor alles weer op orde is.
Besloten wordt het traject met de ABN-AMRO bank niet door te zetten, omdat ook de ABN-AMRO
een groot aantal eisen stel met betrekking tot inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK) en
legitimatie van diverse HB leden. Dit is een onmogelijke opdracht. De RABO bank heeft tot nu toe
alleen nog gevraagd om een inschrijving van de KvK. Tijdens de vergadering wordt de penningmeester
van het HB gebeld en hem wordt om advies gevraagd. Het is een bekend probleem en de enige
makkelijke oplossing is een persoonlijke rekening die verwijst naar de afdeling Waterland. Dit is geen
gewenste situatie, maar indien niet anders kan zal deze weg moeten worden bewandeld. De
penningmeester van het HB heeft een uitreksel KvK toegezegd en eerst zal worden gekeken of dit
voldoende is voor de RABO bank om de overschrijving van de oude naar de nieuwe penningmeester af
te ronden. We wachten af (actie Pim)
6. Velddag juni 2007
M.b.t. tot de velddag van juni zijn een groot aantal zaken afgerond of zijn nog in behandeling:
•
•
•
•

•

Velddag locatie is aan het Doplaantje in Purmerend, bij het Scouting gebouw. André heeft een
contract af kunnen sluiten voor een vriendenprijs van 50 euro. We kunnen het hele gebouw dan
het hele weekend gebruiken.
Sietse heeft de uitnodiging aan de leden verzorgd en deze is ook verzonden aan de omliggende
afdelingen en het HB van de Veron. Deze week wordt ook de uitnodiging verzonden aan het
gemeentebestuur van Purmerend (actie Sietse)
De sleutels van het hek van Albert Heijn, die we op zondag nodig hebben, zijn nog niet
geregeld. André gaat hier zsm achter aan. (actie André)
De BBQ en de boodschappen worden geregeld door André en Nico en zullen tijdig worden
gedaan. We doen dit bij de C1000 aan het Gildeplein. Daar is voor zeer redelijke prijzen een
goed BBQ pakket verkrijgbaar inclusief alle andere benodigdheden. We blijven dan binnen het
budget van 10 euro pp (actie André/Nico)
Voor de feestavond wordt de boodschappenlijst van de nieuwjaarsreceptie gebruikt. Deze moet
naar André worden gemaild (actie Eric)

•
•
•
•
•
•

Er zal voor een achtergrond muziekje worden gezorgd (actie André)
Er zal omstreeks 20.30 uur een korte speech worden gehouden door de voorzitter om toch even
stil te staan bij het heugelijk feit (actie Nico)
De drankjes zullen worden verstrekt via consumptiebonnen. (actie Eric) Het worden bonnetjes
van 50 eurocent en die kunnen worden ingewisseld voor frisdrank, bier en wijn. De bonnetjes
zullen alleen niet worden gebruikt tijdens het feest want dan zijn de drank en de hapjes gratis.
Martin (PF9A) zal worden gevraagd om te zorgen voor de heerlijk haring (actie Pim)
Frans (PA1FR) regelt een doorlopende presentatie over de activiteiten van de afdeling van de
afgelopen jaren
Alle bestuursleden wordt verzocht hun bijdrage te leveren aan de activiteiten (actie allen)

7. Lezingen:
Voor de komende maanden zijn de volgende lezingen gepland:
•
•
•
•
•
•
•
•

Juni
Juli/Aug
September
Oktober
November
December
Januari 2008
Februari 2008

:
:
:
:
:
:
:
:

An inconvenient truth (DVD) + discussie
geen bijeenkomst
?
Radio Malabar door Arthur (PA0AOB)
PCH door Hans (PA1HR)
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.
8. Rondvraag.
-

André geeft aan dat er is aangegeven door diverse leden dat het leuk zou zijn als er weer een
vossenjacht wordt georganiseerd. Het bestuur is positief over dit idee en wil de mogelijkheden
hiervoor onderzoeken. Het bestuur neemt contact op met PA0LEZ ivm de beschikbaarheid van
vossenjacht zenders en ontvangers. Ook zal er worden onderzocht of er een lezing kan worden
georganiseerd over dit onderwerp (actie Sietse)

9 Volgende vergadering.
De volgende vergadering is op maandag 20 augustus 2007. Aanvang 20:00 uur!
De locatie bij André/PA3HGP thuis.
10 Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

Actiepuntenlijst:
Actiepunt
2007-02-26
2007-05/21
2007-04-25
2007-04-25
2007-04-25
2007-04-25
2007/04/25
2007/04/25
2007/04/25
2007/04/25
2007/04/25
2007/04/25
2007/04/25
2007/05/21
2007/05/21
2007/05/21
2007/05/21

Omschrijving
Bert/Sietse onderzoeken het reglement gebruik club call
Jan Beijer benaderen voor velddag september
Bert benaderen ivm snel plaatsen nieuwsbrief en co-sysop’s
N-studie boek verzorgen voor Gerard PE1OUD
Reiskosten declareren VR 2007
Vinden RABO bank pas
Onderzoeken verenigingrekening bij ABN-AMRO
Scouting benaderen voor velddag juni
Uitnodigingen verzorgen voor feestavond juni 2007
Inschrijfformulier velddag/BBQ + feestavond
Nieuwsbrief + papieren versie juni klaar maken en verzenden
PI4WLD contest, Martin benaderen voor organisatie
Enquête: wie leest de nieuwsbrief en hoe?
Reglement clubcall op volgende agenda
Stukje voor krant 25 jarig jubileum
Onderzoek mogelijkheden vossenjacht
Diverse activiteiten mbt velddag juni 2007

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

Einddatum
afgehandeld
02/06/07
20/08/07
20/08/07
02/06/07
afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld
20/08/07
afgehandeld
20/08/07
afgehandeld
20/08/07
02/06/07

