notulen bestuursvergadering
VERON afdeling Waterland
datum :

23 november 2009, locatie QTH Menno, Zuiderweg 48,
Z.O.Beemster

aanwezig :

Nico, PA0MIR (voorz.), Pim, PA5PEX (penningm.), Menno,
PE1LDZ (secr.), André, PA3HGP (lid), Gert, PA3AAV (lid)

1 opening
Nico opent om 20.20 uur de vergadering en heet allen welkom na de reis door zeer
stormachtig weer.
2 vaststellen agenda
Bij punt 6 van de agenda wordt de leesmap toegevoegd.
3 ingekomen stukken en mededelingen
Regio bijeenkomst (Den Helder), brief Jan Hoek (beide reeds afgehandeld; van
de brief van Jan Hoek hebben de leden op de laatste ledenvergadering al kennis
kunnen nemen)
-Uitnodiging Gem. P’end voor de nieuwjaarsreceptie

4 notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

5 actiepuntenlijst
- Purmerend 600
Gedurende de eerste periode vanaf 1 januari 2010 kunnen we gebruik maken van
een gesponsorde hoogwerker (17 m) die Sietse, PA3XA, n.a.v. een eerder kontakt
met de firma die hoogwerkers verhuurt, kon regelen. De hoogwerker zal aan de
Where zijde van Concordia (Koemarkt) opgesteld worden.
Bij Concordia wordt gevraagd waar we een opstelling van onze radio-zendapparatuur
kunnen plaatsen, b.v.k. aan de Where kant van Concordia i.v..m. de hoogwerker.
Inzet van de speciale call PC600P (of PA600P) gedurende de eerste week :
- Vanaf 01-01-2010 (de opening van Purmerend 600 op de Koemarkt) volgt er een
roulatie lijst van operators, op te stellen tijden de a.s. december bijeenkomst.
Nico, PA0MIR, schrijft een stuk voor de convo m.b.t. tot de on-line aanvraag van een
persoonlijke speciale call i.h.k.v. Purmerend 600 (niet de afdelings special event call)
Voorstel voor een award betreffende Purmerend 600 : de punten worden verzameld
door PC600P, de overige Purmerendse special calls of het zusterstation in Jihlava te
werken.
Eventueel gaan we uit van 600 punten voor de aanvraag van het award wat gratis zal
zijn (incl. verzending) binnen Nederland. Voor het buitenland geldt een bijdrage in de
verzendkosten van $3,- .
Het ontwerp van het award is naar analogie van de speciale QSL-kaart en wordt door
André, PA3HGP, gedaan.
Menno, PE1LDZ, zendt de info ter verkrijging van het award naar Paul, PA3AQL,
voor plaatsing in Electron voor eind januari.
De afdelingsbeamer wordt ingezet om PSK en RTTY zichtbaar te maken op de
Concordia locatie.
Er zal op 20, 80 en 2 meter gewerkt worden, e.e.a. ook als demo gebeuren voor
bezoekers van Concordia tijdens de opening van Purmerend 600.
Vraag op de afdelingsbijeenkomst van december zal zijn wie er op 1 januari wil
meewerken aan de opbouw van PC600P in Concordia (’s middags).
De invulling van de 2e periode van PC600P in mei zal nog nader bepaald worden.
Koppeling met een vossenjacht is mogelijk.
De 3e periode in september zal in wijkgebouw De Trekschuit plaatsvinden
waarschijnlijk i.c.m. de velddag(-en).

- planning december // januari (m.b.t. jaarverslag, bestuursverkiezing, etc.)
Nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 11 januari.
-Pim, PA5PEX, regelt de Volendamse haringen
-Menno, PE1LDZ, regelt de catering met HSV Purmerend
-Jannie, xyl van Andre, PA3HGP, komt mee voor de organisatie van de avond.
Jaarverslag : André, PA3HGP, krijgt de stukken voor het jaarverslag uiterlijk op 0501-2010 aangeleverd i.v.m. vermenigvuldiging en distributie. De leden die naar de
nieuwjaarsreceptie komen kunnen het jaarverslag daar meenemen.
Tijdens de a.s. december bijeenkomst zal gemeld worden om de verslagen van
commissies uiterlijk 20 december bij de secretaris (Menno, PE1LDZ) aan te
leveren via de mail.
Pim, PA5PEX, penningmeester mailt het financiële jaarverslag rechtstreeks naar
André, PA3HGP.
Het voltallige bestuur stelt zich herkiesbaar op voorwaarde dat er een (gewoon )
bestuurslid bijkomt !!
Formuleren van voorstellen voor de komende VR zal op de komende december
vergadering aan de leden gemeld worden.
Voorlopige jaarplanning 2010 :
1 januari : PC600P ’s middags in Concordia
11 januari : Nieuwjaarsbijeenkomst
1 februari : jaarvergadering, bestuursverkiezing en eventuele voorstellen voor de
komende VR
1 maart

: lezing vanHans Remeus, PA1HR, over zijn ervaringen met delta-loops

5 april : 2e Paasdag, geen bijeenkomst
12 april (checken met HSV P’end) : VR-stukken bespreken + film
3 mei : 2e periode PC600P (1 mei t/m 27 mei)
7 juni : invulling Nog Niet Bekend
5 juli : laatste bijeenkomst voor het zomerreces

6 september : valt in de 3e periode van PC600P (1 september t/m 26 september)
- Invulling volgt nog 4 oktober : invulling NNB
1 november : invulling NNB
6 december : invulling NNB
6 financiën
-nota drankjes t.g.v. uitreiking prijzen oktober bij penningmeester ?
Is reeds tussen André en Pim geregeld.
-De leesmap zal in 2010 voor dezelfde bijdrage worden gecontinueerd.

7 vaststellen volgende vergadering : datum en locatie
De bestuursvergaderingen zijn in de oneven maanden (behalve in
januari) een uur voorafgaand aan de ledenvergadering in het clubhuis
van HSV Purmerend.

8 rondvraag
De actieve club contesters van de afd. Waterland wacht een special event in
de komende maand…..!
De club-laptop-accu is defect : Pim, PA5PEX, en André, PA3HGP, zorgen voor
Vervanging.
9 sluiting
Nico, PA0MIR, sluit om 21.42 uur de vergadering.

