
Notulen  bestuursvergadering  

              VERON afdeling Waterland  
datum : Woensdag 26-01-2011, 19.30 uur , qth : PE1LDZ, ZO-Beemster 

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

 
Afwezig : Pim, PA5PEX   

notulen Menno, PE1LDZ 
 

1 opening: 
   Nico, PA0MIR, opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom. 
 
2 vaststellen agenda: 
   André, PA3HGP, meldt dat er problemen zijn met de laptop van de afdeling. 
   Indien dit niet op te lossen is moet er een nieuwe aangeschaft worden. 
   Een nieuwe harde schijf (testen) zou ook een mogelijkheid zijn. 
   André zal e.e.a. nagaan. 
 
3 ingekomen stukken en mededelingen : 
  Gert, PA3AAv (webmaster) heeft contact gehad met Henk, PA0HZP, over onze 
  Website. Eind januari zou het in orde moeten zijn en weer gewoon  
  functioneren. 
4 notulen vorige vergadering (r.i.u.b.) 
   De notulen van de vorige vergadering worden aangevuld : --niet alleen de de  
   PC600P-call maar ook de individueel aangevraagde calls i.h.k.v. Purmerend  
   600 gaan mee in de QSL-kaarten verzending t..g.v. Purmerend 600 -- 
5 actiepuntenlijst  : 

 - Afronding PC600P activiteiten (Nico/ André) 
   Alle QSL-kaarten van van PC600P zijn verzonden. André, PA3HGP, houdt het  
   kleine restant kaarten in beheer. Er zijn ruim 4000 QSL-kaarten verzonden via 
 



 het bureau. Tevens is E-QSL gebruikt . Voor het Award is maar één aanvraag 
 geweest. 
 - QSL afwikkeling PC-600P (Nico): 
   Op de bijeenkomst van de Gemeente Purmerend ter afsluiting van alle  
   Purmerend 600 jaar marktstad activiteiten heeft Nico, PA0MIR, ook een aantal 
   QSL-kaarten met onze special event call afgegeven. 
   Nog binnenkomende QSL-kaarten voor PC6ooP worden door Nico, PA0MIR,  
   afgehandeld. 
- Jaarverslag 2010, afronding en distributie // jaarvergadering en   
   Bestuursverkiezing 
   Het jaarverslag is klaar en gaat naar André, PA3HGP, voor vermenigvuldiging en 
   verspreiding. De helft wordt per post verzonden, de overigen rondgebracht. 
   Het jaarverslag komt ook in de electronische convo en op de website. 
   Het formaat wordt dit jaar voor het eerst omgezet van A-4 naar A-5 wat papier  
   spaart. 
- Programmering eerste helft 2011 
   --zie aanhangsel— 
 
6 financiën   
   De penningmeester Pim, PA5PEX, heeft eerder gemeld dat er geen  
   bijzonderheden zijn. Het financiële deel van het jaarverslag + waarde balans  
   inventaris zijn al ingeleverd bij André, PA3HGP. 
 

7 Vaststellen volgende vergadering : datum en locatie 

   Maandag 7 maart, 19.00 uur, voorafgaand aan de clubavond bij HSV Purmerend 

8 Rondvraag :  

  --Geen opmerkingen--  

9 Sluiting 

   Nico, PA0MIR, sluit om 21.10 uur de vergadering. 

Programmering eerste helft 2011 

10-01-2011 Nieuwjaars bijeenkomst 

07-02-2011 Jaarvergadering en bestuursverkiezing 

07-03-2011 lezing 

04-04-2011 Bespreken VR-voorstellen + film 

02-05-2011 Lezing  



06-06-2011 Lezing (NNB)  

04-07-2011 onderling QSO, laatste avond voor zomerreces 

01-8-2011 zomerreces 

 


