Notulen 20-11-13
Aanwezig: Frans/PA1FR, Gert/PA3AAV, Pim/PA5PEX en Bert/PA5BM.
Afwezig: Jan/PE2ELS
1. Opening en vaststellen agenda
Frans opent om 20.30 de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen Agenda.
Als punt 11 wordt toegevoegd het vaststellen van data voor 2014.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken. Frans geeft aan in 2015 te willen
stoppen als voorzitter.
Bert geeft aan eveneens te willen stoppen als secretaris. We gaan in
2014 kijken of we opvolgers
kunnen vinden.
4. Actiepuntenlijst.
Alle actiepunten kunnen weg.
Er zijn geen reacties gekomen n.a.v. onze oproep voor lezingen op de
website.
5. Financiën.
Loopt goed. We hebben 3283,70 euro in kas.
6. JOTA.
JOTA was een succes. 4 leden hebben de scouts geholpen.
7. Vossenjacht 2013 bij de JOTA.
Ook de vossenjacht was erg leuk en er werd enthousiast aan
meegedaan.
8. Verkoping.
Op de verkoping zijn vrijwel alle spullen van de vereniging die we kwijt
wilden verkocht.
Opbrengst 170 euro.
9. Nieuwjaarsreceptie 2014.
Gaat plaatsvinden op 6 of 13 januari afhankelijk van wanneer dat kan.
Frans gaat dat regelen.
10. Punten voor de VR 2014.
Op de clubavond van december vragen of er nog punten zijn die we als
afdeling voor de VR

willen inbrengen.
11. Data vaststellen voor 2014.
De volgende data zijn vastgesteld voor 2014 voor de clubavonden: 6 of
13 januari, 3 februari, 3 maart,
7 april,12 mei (eerste maandag is 5 mei), 2 juni, juli/augustus geen
bijeenkomst, 1 september, 6 oktober,
3 november en 1 december.
De volgende data zijn vastgesteld voor 2014 voor de
bestuursvergaderingen
(steeds op de woensdag, maar deze kunnen t.z.t. worden bijgesteld
indien nodig):
8 januari (bij Bert), 19 maart (Jan), 14 mei (Gert), 10 september (Pim) en
19 november (Frans)
12. Vragen en WVTTK. Geen.
13. Volgende vergadering.
De volgende vergadering is op woensdag 8 Januari 2014. Aanvang 20:00
uur! bij Bert van der Meer.
14. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 en dankt iedereen voor zijn
aanwezigheid.
Actiepunt Omschrijving Wie Einddatum
20131120-001 Frans bepaalt nieuwjaarsreceptie en regelt dat verder FL z.
s.m.
20131120-001 Bert gaat achter lezing aan bij PA3ZEE BM z.s.m.
20131120-003 Input vragen voor jaarverslag aan diverse mensen BM z.s.
m.

