
notulen  bestuursvergadering  

              VERON afdeling Waterland  
datum : Maandag 03-10-2011, 19.30 uur , qth : HSV Purmerend 

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

 
 

afwezig : Pim, PA5PEX   
 

1 opening 
   Nico, PA0MIR, opent de vergadering om 19.30 uur 
 
2 vaststellen agenda 
   Er zijn geen aanvullende  punten binnen gekomen. 
 
3 ingekomen stukken en mededelingen  

  - Verzoek om medewerking bij de JOTA groep Lamoraal van Egmond (P’end) 
    André, PA3HGP, zal op vrijdagmiddag meewerken aan de opbouw van het JOTA- 
   Station. De vraag om aanvullende hulp bij de JOTA zal deze avond aan de leden  
   worden voorgelegd. 
  -Regionale bijeenkomst VERON op maandag 31-10 te Hoorn 
    Als afgevaardigden van onze afdeling gaan Nico, PA0MIR, André, PA3HGP en  
    Menno, PE1LDZ, naar de regionale bijeenkomst in Hoorn. 
  -Agenda A-56 en in memoriam PA3COI in volgende Electron 
    Afgesproken wordt om ieder keer dat Electron verschijnt een afdelingsbericht 
    in de rubriek “Komt u ook ?” te plaatsten zodat ook de leden die de digitale convo 
    niet ontvangen op de hoogte zijn van de activiteiten in de afdeling. 
4 notulen vorige vergadering 05-09-’11 (r.i.u.b.) 
   De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 
 
 



5 actiepuntenlijst  : 

-Werving bestuursleden 2012 // bestuurssamenstelling 2012 
  Indien mogelijk moeten nieuwe kandidaten voor het bestuur voor de verschijning  
  van het jaarverslag en de uitnodiging voor de jaarvergadering in februari  bekend  
  zijn. 
6 financiën   
   Geen bijzonderheden 
7 Vaststellen volgende vergadering : datum en locatie 
   De volgende bijeenkomst van het bestuur wordt gepland wanneer wij samen zijn op  
   de ledenavond van 7-11 a.s. (verkoop avond). 
8 Rondvraag 
   De beker t.g.v. de PACC-contest (2e prijs) gaat rond. Eigenlijk zouden we een  
   prijzenkastje moeten hebben bij HSV Purmerend. 
9 Sluiting 
   Nico, PA0MIR, sluit om 20.00 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 Film over DX-peditie naar de South Orkney eilanden 

02-01-2012 - Nieuwjaarsbijeenkomst + jaarverslag 
 

06-02-2012 Jaarvergadering & bestuursverkiezing 

05-03-2012 Lezing Nico, PA0MIR, over de DIG 

 


