notulen bestuursvergadering
VERON afdeling Waterland
datum :

Maandag 5 juli 2010, 19.00 uur , qth : HSV Purmerend

aanwezig :

Nico, PA0MIR; Andre, PA3HGP; Menno, PE1LDZ; Pim, PA5PEX
Gert, PA3AAV (afwezig)

1 opening
Nico, PA0MIR, opent om 19.10 uur de vergadering en heet een ieder welkom.
2 vaststellen agenda
Er is ongerustheid bij enige leden m.b.t. de status van Carel Metz. De secretaris
Benadert hem schriftelijk.
3 ingekomen stukken en mededelingen
-de bevestiging voor de 3e periode van PC600P is binnen.
Een ieder die de speciale persoonlijke call wil gebruiken in september moet dit
tijdig via Internet aanvragen bij Telecom.
-de penningmeester heeft nog 4 leesmap-lidmaatschappen te innen.
4 notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
5 actiepuntenlijst
- PC600P activiteiten: (Nico)
Programma, organisatie, inzet, planning, etc. voor de 3e en laatste periode
Het is de bedoeling de PC600P-activiteiten te koppelen aan de aan de ssbVelddag. Deze velddag is in het 1e weekend van september, nl. zaterdag 4
en zondag 5 september.
Dit is mogelijk indien de afd. Waterland Scouting wil helpen bij de JOTA in oktober.
Het bestuur staat hier positief tegenover mits enige leden hieraan meewerken.
Contactpersoon voor deze velddag is André, PA3HGP.
Leden die actief meewerken aan de opzet van de velddag kunnen rekenen op
op een Chinees menu namens PC600P.

De secretaris zal e.e.a. ook in de convo van september publiceren bij de
bestuursmededelingen.
Een persbericht m.b.t. PC600P moet gemaild worden naar de Purmerend 600
organisatie voor de PC600 website.
Het is niet ondenkbaar nog een 4e periode met PC600P uit te komen. Dit is een punt
voor nader bestuursoverleg na het zomerreces.
6 financiën
-van de leesmap deelnemers moeten er nog een 4-tal betalen
-de bijdrage van de VERON is inmiddels gestort op onze rekening
7 Aan de afdeling recentelijk overgedragen materialen, aanwending van deze
Materialen (André)
André heeft een lijst opgesteld die besproken wordt. I.v.m. de verkoop-avond op
1 november komt dit punt terug op de komende bestuursvergadering.

8 Programmering periode na het zomerreces t/m februari 2011

6 september

2e lezing van Frans, PA3FR, over digi‐modes (een “must “!)

4 oktober

Lezing, inhoud NNB

1 oktober

Verkoopavond (let op nadere mededelingen in deze convo)

6 december

Lezing, inhoud NNB

10 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst (tevens oplevering jaarverslag
2010)

7 februari

Jaarvergadering & bestuursverkiezing

9 Vaststellen volgende vergadering : datum en locatie
Volgende bestuursvergadering : maandag 6 september 2010 om 19.00 u.
Locatie : clubhuis HSV Purmerend.
10 Rondvraag :
- Nico, PA0MIR : het jeugdgebeuren vanuit de VERON doorkoppelen naar de
leden. In het kader hiervan ook inzet bij de JOTA van Scouting.
- Op de volgende vergadering moet de bestuursopvolging aan de orde komen.
- Pim, PA5PEX, zal in oktober niet aanwezig zijn.
11 Sluiting
Nico, PA0MIR, sluit om 20.05 uur de vergadering en wenst daarbij een ieder een
goede vakantie !
notulen : Menno Putman, PE1LDZ, secretaris

