
notulen bestuursvergadering  

              VERON afdeling Waterland  
datum : Maandag 05-09-2011, 19.00 uur , qth : HSV Purmerend 

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

Pim, PA5PEX  ;Menno, PE1LDZ  (notulen)  
afwezig :  
 

1 opening 
   Nico, PA0MIR, opent om 19.20 uur de vergadering. 
2 vaststellen agenda 
   Er zijn geen andere punten binnen gekomen, waarmee de agenda als zodanig  
   Is vastgesteld. 
3 ingekomen stukken en mededelingen : 
   -Waterlandronde; deelnemers vs. rondeleidster: 
    N.a.v. de herhaalde negatieve reacties van de deelnemers van de Waterlandronde  
    op de betreffend avond over de modulatie van de rondeleidster Lucia, PD3LVS,  
    heeft deze zich  teruggetrokken uit de Waterlandronde als rondeleidster.  
    Dit is een uitermate betreurenswaardig incident.  
    Namens het bestuur zal in de eerstvolgende Waterlandronde gemeld worden dat   
    men zich van dit soort herhaalde negativisme onthoudt, te meer daar de  
    rondeleidster vanwege haar visuele handicap niet  in staat is aanpassingen aan  
    haar apparatuur te doen. 
    Het bestuur staat volledig achter de reactie van Carla,PD2YL, in de convo van  
    september ! 
4 notulen vorige vergadering (r.i.u.b.) 
   De notulen van de vorige vergadering worden zonder wijzigingen  
   goedgekeurd. 
5 actiepuntenlijst  : 

-Velddagen 2011: er heeft zich geen enkel lid gemeld om onder de afdelingscall 
  In groepsverband te werken of om e.e.a. met het bestuur te organiseren. 



 Op het terrein van de bus van Jim, PA2SWL, hebben in de loop van de laatste  
 ssb-velddag 6 leden onder de eigen call gewerkt. 
-Werving bestuursleden 2012 // bestuurssamenstelling 2012 
  In de volgende convo zal het rooster van aan-en aftreden van het bestuur  
  bekendgemaakt worden. Zowel Nico, PAoMIR, voorzitter, als Menno, PE1LDZ, 
  secretaris zijn aftredend en niet herkiesbaar. 
  Voor 1 december zal duidelijk moeten zijn wie zich als kandidaat voorzitter cq.  
  Secretaris stelt. Indien dit niet het geval is zal i.v.m. een tijdige afwikkeling contact  
  met het hoofdbestuur worden opgenomen voor opheffing en overdracht van de  
  afdeling . 
6 financiën   
  Als we de planning voor het jaarverslag zoals vastgesteld aanhouden zal er  
  op het moment van verschijning van het jaarverslag nog geen kascontrole  
  hebben plaatsgevonden. Dit moet echter wel voor de jaarvergadering het  
  geval zijn. 
-Na aankoop van de nieuwe lap-top is er nog Euro 4300 in kas. 
-De nieuwe lijst van de leesmap telt 16 deelnemers 
7 Vaststellen volgende vergadering : datum en locatie 
   De volgende bestuursvergadering is op 3 oktober voorafgaand aan de  
   verenigingsavond in het clubgebouw van HSV Purmerend, aanvang 19.30  
   uur. 
8 Rondvraag 
   Er zijn geen opmerkingen in de rondvraag. 
9 Sluiting 
   De voorzitter, Nico, PA0MIR, sluit om 19.55 uur de vergadering. 
 

Programmering tweede helft 2011 / begin 2012 

augustus zomerreces 

05-09-2011 Lezing NVHR 

03-10-2011 Mogelijk D-star lezing 

07-11-2011 Verkoopavond  

06-12-2011 Lezing Nico, PA0MIR, over de DIG 

02-01-2012 - Nieuwjaarsbijeenkomst + jaarverslag 
 

06-02-2012 Jaarvergadering & bestuursverkiezing 

05-03-2012  

 


