notulen jaarvergadering
VERON afdeling Waterland A-56
datum :

6 februari 2012

aanwezig :

PB0ALQ, Albert; PA2SWL, Jim; PA3HGP, Andre; PA0MIR,Nico;
PF9A, Martin; PA5PEX,Pim; PA3AAV, Gert; PA4XA, Sietse; PA1FR,
Frans; PE3HG, Huib; PE1LDZ, Menno; PE1DHN, Fred; PE1OUD,
Gerard; PD3BL, Ger; PD0RON,Gerrit; PA5GR, Jan; PA3GKX, Ger;
PA5BM,Bert.

afgemeld : PA0SJM, Stef; PD0LFJ, Lucien; PA3KVL, Klaas; PA3GQM,Gerard;
met bericht PD2YL, Carla; PE2ELS, Jan; PA3HAA, Wim.

1 opening en mededelingen
Onze voorzitter, Nico van der Bijl, opent om 20.15 uur de vergadering en heet
alle aanwezigen en in het bijzonder Albert, PB0ALQ uit de Noordoostpolder van
harte welkom.
Alle voor de jaarvergadering benodigde stukken zijn aanwezig.
De notulen van deze jaarvergadering komen op de website.
De afwezigen met afbericht worden genoemd.
Er zijn geen aanvullingen op- of toevoegingen aan de agenda.
2 Notulen jaarvergadering 07-02-2011, op-en /of aanmerkingen
De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd.
3 Jaarverslag; opmerkingen
De voorzitter, Nico, PA0MIR, neemt het jaarverslag per onderdeel met de
vergadering door.
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Het verkrijgen van lezingen is en blijft lastig. De voorzitter spreekt de wens uit dat
er zich meer leden melden die op de clubavond verslag willen uitbrengen van hun
radio-experimenten.
Het ledenaantal loopt licht terug, een landelijke trend.
Leden werven is wellicht ook mogelijk via het eigen ledenbestand door vrienden,
kennissen en bekenden met onze hobby in contact te brengen.
Niet iedereen krijgt de elektronische convo. “Slapende leden “ zouden misschien
meer geactiveerd moeten worden via Electron (rubriek “Komt u ook ?”) of middels
een nog meer persoonlijke benadering.
Het nieuwe bestuur zal e.e.a. oppakken voor het komende verenigingsjaar.
De electronische convo loopt goed al bereiken we niet alle afdelingsleden.
Wel zou het prettig zijn als er nog wat meer kopij kwam.
Het e-mailadres voor de convo schept verwarring.
De convo redacteur geeft aan dat het enige correcte e-mailadres voor de convo
pa4xa@amsat.org is waarmee de kopij altijd aankomt.
De website bij onze nieuwe provider werkt nu perfect dank zij alle inspanningen
van Gert, PA3AAV, onze webmaster.
De leesmap kan nog wat deelnemers gebruiken. Nu is de leesmap, evenals vorig
jaar, niet kostendekkend door de afname van het aantal deelnemers.
Ook de stijgende prijzen van de tijdschriften en een lagere Eurokoers maken de
buitenlandse bladen duurder.
De leesmap wordt deels “gesubsidieerd “ door de afdeling.
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de contestcompetitie dat Gert,
PA3AAV, heeft samengesteld.
Waterland Award
Er wordt een mondeling verslag ingevoegd van Martin, PF9A (Waterland Award
beheerder). Sinds vorig jaar is dit een afdelingsaward geworden. In het afgelopen
jaar zijn er geen aanvragen geweest. Martin wil proberen het Waterland Award
meer onder de aandacht te brengen in verband met het 25 jarig bestaan en te
komen tot een jubileum uitgave, e.e.a. in overleg met het nieuwe bestuur.
De Waterland Ronde (vrijdagavond v.a. 21.00 uur locale tijd op 144.350 MHz) : Er
zijn meestal ruim voldoende deelnemers en de ronde is een wekelijks ankerpunt
voor een aantal leden.
Ondanks de grote continuïteit zijn nieuwe inmelders altijd welkom!
4 Financieel overzicht 2010 :
Er zijn een 2-tal tekstuele verbeteringen.
Er zijn verder geen opmerkingen over de financiële resultaten van onze afdeling in

2011.
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5 Kascontrole commissie
De kascontrole commissie stelt na controle van de boeken de vergadering voor het
bestuur decharge te verlenen. (ondertekend document aanwezig). De vergadering
doet dit door applaus.
De begroting voor 2012 wordt door de afdeling goedgekeurd.
Sietse, PA4XA, vraagt of er niet meer rente gerealiseerd kan worden.
Antwoord van de penningmeester Pim, PA5PEX: gezien de huidige rentestand zijn
de resultaten van de afdelingsrekening alleszins acceptabel en dekkende voor de
bancaire kosten die voor verenigingen tamelijk hoog is.
6 Rondvraag n.a.v. de verslagen (w.o. materiaal beheer):
Martin, PF9A, vraagt aan de vergadering of materialen niet sneller afgeschreven
moeten worden op de balans van de afdeling.
Misschien kan dit een actiepunt voor het nieuwe bestuur zijn.
Sietse, PA4XA, stelt voor nu werkeloos materiaal cq. apparatuur aan de leden ter
beschikking te stellen.
Hoewel er zelden gebruik van gemaakt wordt is dit al jaren een mogelijkheid voor
de leden van A-56.
7 Verkiezing nieuwe kascontrole commissie voor 2011
De volgende leden worden bereid gevonden de kascontrole over 2012 te doen :
- Jim, PA2SWL, lid
- Martin, PF9A, lid
- Jan, PA5GR, reserve
8 Verkiezing afgevaardigden voor de VR-vergadering van dit jaar :
- Gerard, PE1OUD
- Bert, PA5BM
9 Verkiezing bestuursleden 2012
Het bestuur voor 2011 bestond uit :
Nico van der Bijl, PA0MIR – voorzitter : aftredend en niet herkiesbaar
Menno Putman, PE1LDZ, - secretaris : aftredend en niet herkiesbaar
Pim Eijlander, PA5PEX, - penningmeester : aftredend en herkiesbaar
André Heijm, PA3HGP, - leden administratie en materiaal beheer, aftredend
en niet herkiesbaar
Gert Meinen, PA3AAV,
- lid en webmaster, aftredend en herkiesbaar
Frans, PA1FR, Bert, PA5BM en Jan PE2ELS hebben zich beschikbaar gesteld als
respectievelijk voorzitter en nieuwe bestuursleden.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van PA1FR als voorzitter.

PA5BM en PE2ELS worden gekozen als nieuwe bestuursleden en de voor
herkiezing beschikbare bestuursleden PA5PEX en PA3AAV worden door de
vergadering met applaus herbenoemd.
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Het nieuwe bestuur in 2012 voor de afdeling A-56 Waterland komt er als nu als volgt
uit te zien :
voorzitter :
Frans Lindeman, PA1FR
secretaris :
Bert Vermeer,
PA5BM (+ PI4WLD beheer)
penningmeester : Pim Eijlander,
PA3PEX
lid en webmaster : Gert Meinen,
PA3AAV
seniorlid :
Jan Beijer,
PE2ELS

10 Verkiezing webmaster en convo-redacteur
Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld en worden unaniem, zonder tegenkandidaten,herkozen :
Sietse Anema, PA4XA, - (electronische-) convo redacteur
Gert Meinen, PA3AAV, - webmaster site A-56 Waterland
11 Vragenronde & rondvraag :
-Frans, PA1FR : Wie wil de clubcall PI4WLD gaan beheren nu André, PA3HGP,
stopt met zijn (bestuurs-) taak ?
Bert, PA5BM, neemt als nieuwe secretaris de rol van André als clubcall beheerder
over.
-Jim, PA2SWL : waarom zijn de PC600P qsl-kaarten nog niet aangekomen ?
antwoord van Nico, PA0MIR: de kaarten zijn deels nog in het traject via Israel wat
betreft uitlevering en verzending. Iedereen die in het log staat van PC600P krijgt
een qsl-kaart.
-Gert, PA3AAV: wie wil meewerken in de PACC-contest ? tevens legt Gert uit hoe
de puntentelling werkt . Met het log kunnen Nico, PA0MIR en Gert hulp bieden.
Afdeling A-56 dient bovenaan in het Cabrillo log vermeld te worden.
-Verder geen opmerkingen in de rondvraag.
12 Sluiting
Onze scheidende voorzitter Nico, PA0MIR, sluit om 21.55 uur deze
algemene leden jaarvergadering waarbij hij ieder lid tot steun maant aan het
nieuwe bestuur.
Notulen : Menno Putman, PE1LDZ, secretaris

