
Notulen  bestuursvergadering  

              VERON afdeling Waterland  
datum : Maandag 6 september 2010, 19.00 uur , qth : HSV Purmerend 

 
aanwezig :  Nico, PA0MIR; Andre, PA3HGP; Gert, PA3AAV; Menno, PE1LDZ 

 
Pim, PA3PEX   

 

1 opening 

Nico, PA0MIR, opent om 19.15 uur de vergadering. 

2 vaststellen agenda 

Aan de agenda wordt punt 8A toegevoegd : Electron 

3 ingekomen stukken en mededelingen  

   Vraag m.b.t. ophalen spullen PA0HMT (SK) 

De secretaris neemt contact op met Stef, PA0SJM, ter inventarisatie van de 
achtergebleven spullen van PA0HMT. Opslagruimte is een probleem. Na 
inventarisatie terugkoppeling naar het bestuur, ook i.v.m. de naderende 
verkoopavond. 

4 notulen vorige vergadering (r.i.u.b.) 

De notulen van de vorige vergadering worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 

5 actiepuntenlijst  : - PC600P activiteiten:  (Nico) 

   Programma, organisatie, inzet, planning, etc. voor een mogelijke  4e en 

   laatste periode ? 



Nico, PA0MIR, moet voor het bestellen van de PC600P QSL-kaarten weten hoeveel 
verbingen gemaakt zijn door leden van de afd. Waterland met een PC600-call. 

Gezien het succes en de afsluiting van het Purmerend 600-jaar wordt besloten de 
PC600P-call nog voor een 4e periode aan te vragen. 

Deze periode zal van 03-12 t/m 31-12 2010 zijn. 

Menno, PE1LDZ, verzorgt de aanvraag en een publicatie in Electron over de 4e 
periode. 

6 financiën : 

Geen bijzonderheden. De declaratie voor de QSL-kaarten bij de Purmerend 600 
organisatie wordt na de bestelling van de kaarten ingediend.   

7 Aan de afdeling recentelijk overgedragen materialen, inzet voor verkoping  

   door biedingen en/of verkoopavond. 

Menno, PE1LDZ, stelt met André, PA3HGP, een lijst samen van te verkopen 
materialen.  Op deze lijst komen ook een aantal zaken al langer op de inventarislijst 
van de afdeling staan. Er zullen reële minimum prijzen gevraagd worden waarbij de 
opbrengst voor de afdelingsactiviteiten zijn. 
Besloten wordt de TS-820 en de dig. ontvanger op te nemen in de nieuwe afdelings 
inventarislijst en niet in de verkoop te doen. 
De verkoopavond op 1 november zal ook aan de omliggende afdelingen worden 
bekendgemaakt. 
 
8 Programmering lezingen : kandidaten ? 

Momenteel zijn er nog geen kandidaten gevonden; wellicht via de verenigingssite 
van de VERON ? Gedacht wordt o.a. aan een lezing over D-Star. 

8a Electron 

Besloten wordt de rubriek “Komt u ook?”in Electron structureel elke maand te 
vullen.De achterliggende motivatie is dat niet ieder lid de electronische convo 
ontvangt maar wel elke maand Electron in de bus krijgt. 
Een verwijzing naar de website van de afdeling Waterland en de mogelijkheid zich op 
te geven voor de convo komt bij de mededelingen. 
 
9 Vaststellen volgende vergadering : datum en locatie 

De volgende bestuursvergadering is op woensdag 20 november om 19.30 uur bij 
Menno, PE1LDZ. 
 
 



10 Rondvraag 

Er zijn geen aanvullende  punten tijdens de rondvraag. 

 

11 Sluiting 

De vergadering sluit om 20.00 uur met aansluitend de verenigingsavond. 

Notulen : Menno, PE1LDZ, secretaris  


