
notulen bestuursvergadering  

              VERON afdeling Waterland  
datum : 26-11-‘08 

 
aanwezig :  
 
afwezig : 
 
locatie : 

Nico, Gert, André, Menno  
 
Pim (bekend) 
 
Nico, Lepelblad 129, Purmerend-Gors; aanvang 20.00 uur 

 

1 opening 

  Nico opent om 20.05 uur de vergadering. Menno bedankt Nico voor de gebo- 
  den gastvrijheid voor de bestuursvergadering en het voortreffelijke gebak ! 
 
2 vaststellen agenda (agenda bijgewerkt tot 24-11) 

   De agenda wordt zonder verdere toevoegingen vastgesteld. 

3 ingekomen stukken en mededelingen : 

  -Verzoek VEDER-fonds (Menno) 

  Standpunt bestuur : het VEDER-fonds is niet voor structurele bijdragen be- 
  doeld zoals gecontinueerde jaarlijkse contributie vrijstelling. De VERON kent  
  hier ook geen andere regelingen voor. Gemeenten kennen een suppletie 
  bijdrage via de Soc. Dienst inzake deelname aan maatschappelijke activi- 
  teiten. In overleg met de aanvrager kan geprobeerd worden het halve 
  contributie bedrag via het VEDER-fonds vergoed te krijgen, aangevuld met  
  een helft van de aanvrager. 
  De secretaris neemt kontakt met de aanvrager op. 
 
4 notulen vorige vergadering :  



   r.i.u.b. (reeds in uw bezit) 

  De notulen van de bestuursvergadering van 08-10-’08 worden goedgekeurd. 
  -De bezoekers teller is door Gert op de website geplaatst. 
  -De lijst met de qsl-kaarten melding op de website werkt Gert i.o.m. Erwin,  
   De qsl-manager, uit. 
   De bedoeling is om de melding dat er kaarten voor een bepaalde amateur 
   Zijn aangekomen, rond de 20e van de maand op  de website te plaatsen. 
   Nogmaals : alleen het feit dat er kaarten zijn aangekomen wordt vermeld, 
   niet hoeveel en van welke afzender. 
 
5 actiepuntenlijst 

  -excursie Gatsonides (tot nog toe 1 deelnemer gemeld…) 

   De excursie naar Gatsonides wordt nog één keer gepromoot, zowel op de  
   Website als op de club-avond en in de Waterlandronde. 
 
  -a.s. club-avond : PA7ZEE in ZL….  Alternatief ! 
   PA7ZEE is langere tijd in ZL, de beloofde lezing zal naar het eerste deel van 
   Het nieuwe jaar verhuizen.  
   Menno probeert een nieuwe invulling van de avond voor de pauze te regelen,  
   Na de pauze volgt een film over een DX-peditie wat Nico zal regelen. 
 
  -nieuwjaarsbijeenkomst (zie ook laatste notulen) 
   Planning ongewijzigd; logistieke zaken m.b.t. afregeling met de visclub via  
   Menno. 
 
  -planning v.a. februari t/m september 

   12-01-‘09 : nieuwjaarsbijeenkomst 
   02-02-’09 : jaarvergadering en bestuursverkiezing 
   02-03-’09 : bespreking VR-voorstellen gevolgd door een lezing van Gert,  
                     PA3AAV, over de Stepp-IR antenne 
   06-04-’09 : lezing PA7ZEE (onder voorbehoud, pas duidelijk na terugkomst 
                     Uit ZL, uitnodiging ligt er al) 
   11-05-’09 : Lezing van PA3FUN over zijn QRO-zenders (reeds vastgelegd 
                     en bevestigd) 
   08-06-’09 : nog niet bekend 
   06-07-’09 : nog niet bekend 
 
   Overige in te vullen activiteiten : 
   mei : vossenjacht (ontvangertjes zullen dan klaar zijn) 
   6 & 7 juni : CW-velddag; het bestuur wil hiervoor een commissie vormen 
                       uit de leden, komt op de jaarvergadering. 



augustus : zomerreces 
5 & 6 september : SSB-contest; er zal via Jim, PA2SWL, nagegaan worden of  
                               de voormalige locatie van Ger OI gebruikt kan worden. 
 
6 financiën  : Pim heeft schriftelijk aangegeven dat er geen bijzonderheden zijn. 

7 stand van zaken jaaroverzicht (André) 

   Afspraken : 
   -de secretaris verzorgt de samenstelling van de aangeleverde delen tot 
    een totaalverslag. 
    (financieel, jaarvergadering 2008, verslag 2008, etc.) 
   -Andre moet voor tijdige vermenigvuldiging uiterlijk 5 januari de stukken  
    hebben. 
   -André zorgt voor de verspreiding onder de leden in zijn Waterlandronde  
    op de fiets… (hulde !) 
 
8 aanvulling rondeleid(-ers)(-sters) Waterlandronde (André) 

  Carla is voorlopig gestopt als rondeleidster voor de Waterlandronde op 
  vrijdagavond. 
  Er zijn nu vier rondeleiders over en er moet een vijfde bijkomen als reserve. 
  André benadert mogelijke reserves, tevens zal er melding gemaakt worden 
  in de elektronische convo. 
 

9 in leesmap : Practical Wireless ? (Menno) 

  In de convo van December zal Nico een stuk over de leesmap plaatsen. 
  De mogelijkheid Practcall Wireless toe te voegen wordt door Nico onder- 
  zocht op haalbaarheid (prijs). 
 
10 evaluatie verkoop avond 

   Goed bezocht en een gezellige sfeer. Een voorstel van Menno is om komend 
   jaar de mogelijkheid te onderzoeken een dergelijke avond in combinatie 
   met een aanpalende afdeling te doen, momenteel is daar ruimte genoeg voor. 
 

 11 vaststellen volgende vergadering : datum en locatie 

     In principe op 2701-’09 bij André in de Vrouwenzandstraat. 

 12 rondvraag 

    Nico : Purmerend 2010 v.a. januari ’09 op de agenda 



André : maand-mutaties van VERON-centr. Secr. via Menno naar hem evenals 
             de adresgegevens van PA3KIP (nieuw) 
 
 13 sluiting 

     Nico sluit om 22.15 uur de vergadering 

 

Notulen : Menno 

 

 


