Notulen bestuursvergadering
VERON afdeling Waterland
datum :

Maandag 6 december 2010, 19.00 uur , qth : HSV Purmerend

aanwezig :

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

1 opening
Nico, PA0MIR, opent om 19.05 uur de vergadering.
2 vaststellen agenda
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd
3 ingekomen stukken en mededelingen
-CQ-WW RTTY contest : 1e plaats PA-sectie voor de 80 meter
-er zijn geen overige ingekomen stukken
-de website van de afdeling functioneert niet op de gebruikelijke wijze. Gert,
PA3AAV, mailt een alternatieve toegang rond. Momenteel loopt het verkeer via Henk,
PA0HZP. Een definitieve oplossing is er nog niet.
André, PA3HGP, is bij George, PA3COI, in Novawhere geweest. Aldaar trof hij ook
Carel Metz, PA5CM. Carels’ zender is defect en wacht op reparatie.
4 notulen vorige vergadering (r.i.u.b.)
De notulen van de vorige vergadering worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

5 actiepuntenlijst :

- PC600P activiteiten:
Inmiddels draait André, PA3HGP, voor de 4e en laatste periode onder onze speciale
clubcall PC600P. De condities zijn slecht en werken dus niet mee.
Wellicht maakt André ook nog gebruik van de locatie van het Scouting huis.
Deze maand zal PC600P in ieder geval tijdens de waterlandronde op 2 meter actief
zijn. Tevens zal er veelvuldig in digitale modes gewerkt worden op de HF-banden.
-QSL-afwikkeling van PC600P :
Via Global QSL waarbij deze de complete afwikkeling doen.
LET OP : Dit geldt in feite voor alle P600 calls !
Iedereen die met een PC600-call actief is geweest kan hier gebruik van maken.
Nico, PA0MIR, moet e.e.a. in ADIF-format aangeleverd krijgen.
Betaling gaat via Nico’s creditcard. Pim, PA5PEX, maakt het totaalbedrag aan Nico
over.
Per kaart komt het op $ 0,10 wat ongeveer 7 Eurocent is.
André mailt nogmaals de afbeelding van de QSL-kaart van PC600P naar Nico.
Jaarvergadering :
Inleveren van de jaarstukken tot 20 januari 2011 bij Menno, PE1LDZ. Menno zorgt
ervoor dat de printklare versie uiterlijk 26 januari bij André, PA3HGP, aangeleverd
wordt voor vermenigvuldiging en distributie.
André koopt “2-serie” postzegels in december.
Bestuursverkiezing 2011 :
Het volledige bestuur is herkiesbaar voor 2011 en aftredend en niet herkiesbaar voor
2012. Geprobeerd wordt aspirant bestuursleden mee te laten lopen.
Nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2011 :
Pim, PA5PEX, regelt de haring, Menno, PE1LDZ, maakt de afspraken met HSV
Purmerend.
Programmering 2011 :
De inventarisatie voor de eerste helft van 2011 zal op de jaarvergadering
plaatsvinden.
E.e.a. zal ook in de convo vermeld worden.
6 financiën :
Nico declareert de leesmap bijtijds bij Pim, PA5PEX.
De nieuwe bijdrage voor de leesmap is Euro 22,00 per jaar.
Deze mededeling is ook te lezen in de 2e leesmap van januari 2011

7 Vaststellen volgende vergadering : datum en locatie
De volgende bestuursvergadering is op woensdag 26 januari om 19.30 uur bij
Menno, PE1LDZ.
8 Rondvraag :
André, PA3HGP, verzorgt een attentie voor de medewerkers voor Kerst.
9 Sluiting:
De vergadering sluit om 20.10 uur met aansluitend de verenigingsavond.

Notulen : Menno, PE1LDZ, secretaris

