notulen bestuursvergadering
VERON afdeling Waterland A-56
datum :

08-10-‘08

aanwezig :

Nico, Gert, Pim, Menno

afwezig :

André

1 opening
Nico opent om 20.30 uur de vergadering en dankt Pim voor de geboden gastvrijheid in Volendam.
2 vaststellen agenda :
Er worden geen punten aan de bestaande agenda toegevoegd.
3 ingekomen stukken en mededelingen :
-Pim heeft problemen met de G-mail ontvangst. In overleg met Menno proberen we tot een oplossing van het probleem te komen, uit te testen na de vergadering.
-Gert (webmaster) heeft in overleg met Erwin (qsl-manager) afgesproken dat
In het vervolg op de site van de Afdeling Waterland te zien is of er qslkaarten voor de leden zijn. Hierbij wordt er alleen aangegeven of er kaarten
zijn, niet hoeveel of van wie of waar.
-De door Nico aan Sietse (redactie convo) verstuurde PDF-files komen niet
over. In overleg met Sietse moet hier een oplossing voor gevonden worden.
4 notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden zonder aanvullingen goedgekeurd.

5 actiepuntenlijst:
-Verkoop avond : in de aanpalende regio’s zal via de afdelingssecretarissen
Bekendgemaakt worden dat de Afd. Waterland een speciale verkoop avond
houdt van aan onze hobby gerelateerde zaken.
Om meer “verkoopruimte” te creëren zal deze avond i.o.m. de visvereniging
ook van andere ruimten gebruik gemaakt worden.
Wat niet verkocht wordt, moet weer mee genomen worden –het verenigings
gebouw waar we te gast zijn is geen filiaal van ICOVA !!—
-De vossenjacht wordt, gezien de weersomstandigheden , verplaatst naar het
Voorjaar. Er zijn dan ook meer eigenbouw ontvangertjes gereed gekomen.
-Bestuursverkiezing 2009 : Het zittende bestuur stelt zich als geheel herkiesBaar. Mochten er kandidaten zijn ter uitbreiding van het bestuur dan kunnen
deze zich melden bij de secretaris. Niet dringen alstublieft….!
6 financiën
Er moeten nog een paar leesmap abonnementsgelden geïnd worden. Pim
benadert deze leden telefonisch.
De financiële positie van de afdeling is gezond.

7 Er is een mogelijkheid om aan een excursie deel te nemen naar het bedrijf
waar de beruchte Gatsometers ontwikkeld en geproduceerd worden (de snelheidsmeters en flitspalen van de politie).De uitnodiging tot deelname is helaas
beperkt tot een maximum van 8 personen. De excursie zal in ieder geval
plaats vinden op een vrijdag. Wie mee wil moet zich melden bij de secretaris
waarbij geldt : wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
N.B. De 8 gelukkigen is ten strengste verboden sloopwerktuigen of
explosieven mede te nemen…….. ☺
8 Inning van de leesmap contributie :
Om niet oneindig lang achter de contributie betaling van de leesmap aan te
Moeten gaan zijn de volgende afspraken gemaakt :
-Vanaf de 1e map van de maand december gaat er een schriftelijk verzoek tot
betaling met de inhoud van de leesmap mee
-De penningmeester stuurt vanaf begin januari aan alle deelnemers van de
leesmap om de 14 dagen een e-mail met een betalingsherinnering.
9 Hulpverzoek gehandicapte mede-amateur:
Menno onderzoekt i.s.m. Emiel, PD1E, die al de nodige voorzieningen getroffen heeft, welke mogelijkheden ter facilitering ook uit externe bronnen kan
komen.
Emiel heeft inmiddels uit eigen middelen voorzien in apparatuur.
10 Nieuwjaarsreceptie op 11-01-’09 :

-Via Pim kunnen we rekenen op de onvolprezen haring
-De eerste twee consumpties zijn voor rekening van de afdelingskas
-Dranken en hapjes via de bar-commissie van de visvereniging zoals vorig
jaar. Menno neemt hierover contact op met de beheerder.

vaststellen volgende vergadering : datum en locatie
de volgende bestuursvergadering vindt plaats op 26-11-’08 bij Nico, PA0MIR,
te Purmerend.
Rondvraag :
Nico : hoe staat het met de bezoekersaantallen van de website van onze afdeLing.
Gert : (webmaster) er zal een teller geplaatst worden
Sluiting:
Nico sluit om 21.55 uur de vergadering

Notulen : Menno
Aanmeldingen voor Gatsometer excursie via :
mennoputman@hetnet.nl

of

0299 – 64 54 98

Nico van der Bijl is nog steeds te werken onder zijn bijzondere call :

PA40MIR

