
Notulen 13-02-08   
Aanwezig: Nico (Vz), , Pim (penn.) André (lid), Menno (Secr.) en Sietse (aftr. secr.) 
Afwezig: Gert (webmaster) met bericht 
 
1. Opening. 

Nico opent om 20:00 de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter bedankt de 
penningmeester voor de geboden gastvrijheid. 

 
2. Vaststellen van de agenda. 
 De agenda wordt aangepast.  Bij agendapunt 8 wordt onder overige toegevoegd: 
 

• Purmerend 600 
 

 
3. Binnengekomen stukken en mededelingen. 

De stukken die de secretaris via email heeft ontvangen zijn doorgestuurd naar de andere bestuursleden. 
Er zijn geen andere binnengekomen stukken. 
 
Sietse deelt mee dat hij in overleg met Carla (redacteur nieuwsbrief) heeft besloten zijn nieuwe taak 
vanaf april 2008 op te pakken, om zo voldoende ruimte te hebben om het secretariaat over te dragen aan 
Menno. 
. 

 
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. 

Alles is op orde en we verkeren in een gezonde financiële situatie. 
 
De penningmeester deelt het bestuur mee dat er een rekening is ontvangen van de HSVP voor de 
nieuwjaarsreceptie. Deze bedroeg 165 euro. Gezien het grote aantal leden dat aanwezig was en dus een 
behoorlijke consumptie valt dat het bestuur mee. Samen met 30 euro haring  is 200 euro een mooi 
bedrag voor deze geslaagde avond. 
 

6.  Ledenvergadering 2008 
Het verslag van de ledenvergadering van 4 februari j.l. is vlak voor het overleg verspreid. De aftredend 
secretaris verzoekt de leden het verslag binnen twee weken te becommentariëren. Na die periode wordt 
het verslag vastgesteld en op de website geplaatst en in de nieuwsbrief opgenomen. 
 
Een actiepunt in dit verslag is het benaderen van scholen om onze hobby te promoten. Henk PA0HAJ 
heeft zich hier hard voor gemaakt tijdens de ledenvergadering. Ondanks dit sympathieke idee zijn er de 
nodige zorgen over de mogelijkheden en opbrengsten van een dergelijke actie. Afgesproken wordt dat 
wordt geprobeerd PA7ZEE uit te nodigen voor een lezing (actie Sietse)  over dit onderwerp en Henk 
zal worden uitgenodigd voor de volgende bestuursvergadering om zijn plannen nader te bespreken 
(actie Menno)   

 
7. Bestuur 2008 
 Tijdens het overleg wordt een eerste verdeling gemaakt van de bestuursfuncties in het jaar 2008. 
  
 Voorzitter  : Nico  
 Secretaris  : Menno 
 Penningmeester  : Pim 
 Materiaal/activiteiten : André 
 Webmaster/overige : Gert 



 Sietse en Menno dragen samen zorg voor de overdracht van het secretariaat (actie Sietse/Menno) 
 

Er wordt onderzocht of het mogelijk is om het archief in het gebouw van de HSVP onder te brengen 
(actie Menno) 
 
Verder wordt er besloten om de laptop en de beamer bij André onder te brengen om de beschikbaarheid 
en veiligheid te waarborgen. 

 
8. Lezingen/activiteiten 

Voor de komende maanden zijn de volgende lezingen/activiteiten gepland: 
 

• Maart 2008 :  Vossenjachten door Edwin PE5EDW. 
• April 2008 :  Bespreking VR voorstellen en DVD Veron. 
• Mei 2008 :  IOTA expedities door Johan PA3EXX. 
• Mei 2008 :  SEM dag (Fort Edam) 
• Juni 2008 :  PA7ZEE lezing?? 
• Juli 2008 :  Onderling QSO en uitwisseling QSL 

 
De mogelijkheden voor een rommelmarkt in de vorm van een veiling worden onderzocht. Dit zal dan 
plaats vinden in November 2008. Indien nodig zal eenmalig gebruik worden gemaakt van een ander 
onderkomen om deze activiteit zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. 
 
- Excursies: 
Worden op ad hoc basis geregeld. Als er een leuke excursie voorbij komt dan . . . 
 
- Purmerend 600: 
Nico heeft een lijstje gemaakt met uitzoekwerk dat moet leiden tot een gedetailleerde kostenoverzicht, 
waar het organisatie comité P600 naar gevraagd heeft. (actie allen) 
 

10. Rondvraag. 
 

- André heeft een aanbod om een zeer goede printboor aan te schaffen voor 50 euro via ons 
afdelingslid Stef PA0SJM. Is handig voor bouwprojecten en kan kosten schelen bij het 
maken/bestellen van printjes. Gezien het geringe bedrag wordt besloten tot aanschaf (actie André) 

 
 
11. Volgende vergadering. 
 

De volgende vergadering is op dinsdag 1 april 2008.  Aanvang 20:00 uur! 
De locatie bij André/PA3HGP thuis.    
 

12. Sluiting. 
 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 
 
 
 
Volgorde vergaderingen: 
 
Menno – Nico – Pim – André - Gert 



 
Actiepuntenlijst: 
Actiepunt Omschrijving Wie Einddatum 
2007/10/01 Reglement clubcall  NB ZSM 
2007/08/20 Zoeken naar nieuwe bestuursleden Allen permanent 
2007/08/20 Verzorgen van copij voor de nieuwsbrief Allen permanent 
2008/02/13 PA7ZEE uitnodigen voor lezing SA 01/04/08 
2008/02/13 Henk PA0HAJ uitnodigen voor overleg promotie op scholen MP 01/04/08 
2008/02/13 Overdracht secretariaat MP/SA 01/04/08 
2008/02/13 Archief bij HSVP MP 01/04/08 
2008/02/13 Gespecificeerd kostenoverzicht voor P600 Allen 28/02/08 
2008/02/13 Aanschaf printboor voor afdeling voor 50 euro AH 01/04/08 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


