
Notulen 07-11-12  Aanwezig:  Frans/PA1FR, Jan/PE2ELS, Gert/PA3AAV, 
  Bert/PA5BM en Pim/PA5PEX. 

 Afwezig: - 
 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

Frans opent om 19:30 de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Vaststellen Agenda 
 De agenda is goed zo. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 We hebben 6 vossenjachtzenders aangeschaft op de Dag voor de Amateur. Een korte demo volgt. 
 Willen we nog een prijs beschikbaar stellen voor de kerstpuzzel in de Electron. Antw. Ja. 
 Door omstandigheden hebben we niet kunnen deelnemen aan de regioraad.  
 We hebben ons wel netjes afgemeld. 
 Bert vraagt iedereen input te leveren voor het jaarverslag in december. 
 
4. Notulen vorige vergadering. 
 De notulen zijn goedgekeurd. 
 
5. Actiepuntenlijst. 
 De lijst word doorlopen en bijna alle actiepunten zijn uitgevoerd of achterhaald.  
  
6. Financiën. 
 Nog 8 leden moeten voor de leesmap betalen. We hebben wat uitgaven gedaan en dus teren we wat in.  
 Verder loopt alles goed. 
 
7. SEM Dag 2012. 
 Wordt doorgeschoven naar volgens jaar.  
 
8. Bezoek aan Fort Edam. 
 Wordt eveneens doorgeschoven naar volgend jaar. 
 
9. Clubavonden 2012/2013 
 In december hebben we een lezing, in januari de nieuwjaarsreceptie en in februari de ALV. 
 Verder weer een aantal mogelijke lezingen voor daarna. Bert gaat daar achteraan. 
 De volgende dagen zijn clubavonden:  
 7 Jan: Nieuwjaarsreceptie 
 4 Feb: ALV 
 4 Mrt, 8 April, 6 Mei, 3 Jun, juli en augustus geen clubavond, 2 Sept, 7 Okt, 4 Nov en 2 Dec.   
 
10. Rondvraag. 
 Vraag: Hoe gaan we de jaarstukken verspreiden.  
 Antw. Als het mag volgens de statuten dan per email en een aantal exemplaren op papier  
 op de avond zelf. Scheelt heel erg in de kosten. 
 
11. Volgende vergadering. 

De volgende vergadering is op woensdag 09 Januari 2013.  Aanvang 19:30 uur! 
De locatie bij Frans Lindeman, Mastbos 7, 1447 TL in Purmerend.  
 

12. Sluiting. 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actiepuntenlijst: 
 
Actiepunt Omschrijving Wie Einddatum 
20121107-01 Lezingen voor 2013 verzorgen BM z.s.m. 
20121107-02 Kascontrole regelen PE z.s.m. 
20121107-03 Martin vragen voor haringen op de nieuwjaarsreceptie FL z.s.m. 
20121107-04 Regelen banketletter voor het bestuur FL 1 jan 2013 
20121107-05 Bert regelen 25 euro voor de kerstpuzzel electron BM z.s.m. 
20121107-06 Wil iedereen die het betreft input leveren aan Bert voor het 

jaarverslag 
PE, GM, 
FL, JB 

In december 

    
 


