Notulen 20-08-07
Aanwezig: Nico (Vz), Eric (ViceVz), Pim (penn.) André (lid) en Sietse (secr.)
1. Opening.
Nico opent om 20:10 de vergadering en heet iedereen welkom. Ook bedank hij de gastheer en
gastvrouw, André en Janny, voor de geboden gastvrijheid
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Binnengekomen stukken en mededelingen.
• De notulen van de verenigingsraad zijn ontvangen en worden verspreid in het bestuur;
• Er is een brief van de secretaris van de Veron ontvangen waarin alle gegevens van de afdeling
worden vermeld. De Veron heeft verzocht deze gegevens te controleren en indien nodig te
wijzigen en middels brief of fax door te geven. Ter plaatse worden de wijzigingen aangebracht
en zal de brief worden gefaxt aan de secretaris van de Veron (actie: André)
• Er is een brief van Henk Jansen ontvangen, waarin hij zijn waardering uitspreekt voor de
aandacht van het bestuur tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis. Het bestuur waardeert de brief
zeer en ziet dit als een signaal om alert te blijven op dit soort calamiteiten.
• Er is een brief ontvangen van de ledenadministratie van de Veron. Een nieuw familielid is
ingeschreven in de afdeling, het betreft de heer V.P.M. Christiani. Er zal een welkomstbrief
aan dit nieuwe lid worden gestuurd (actie: André)
• De stichting Purmerend 600 jaar heeft een brief gestuurd waarin wordt verzocht deel te nemen
aan de activiteiten voor het 600 jarig bestaan van Purmerend in 2010. Een eerste stap die moet
worden ondernomen is het kenbaar maken van de plannen van de afdeling voor dit evenement
via de website van de stichting. (actie Nico) Het bestuur heeft al een berichtje in de
nieuwsbrief van september geplaatst om aandacht te vragen voor dit evenement en het verzoek
om medewerking van de leden bij dit evenenement. In de lijn van Edam en Monnickendam
650 jaar, zal het bestuur de organistaie niet zelf ter hand nemen, maar wel de organisatoren met
raad en daad bij staan.
Er zijn verder geen mededelingen.
4. Notulen vorige keer en actiepunten.
Geen op of aanmerkingen. Zie actiepunten lijst. Reeds eerder is afgesproken dat de bestuursleden 1
week de tijd krijgen om te reageren op de concept notulen. Indien geen reactie wordt ontvangen of
aangeboden wijzigingen zijn doorgevoerd wordt het verslag meteen vastgesteld en op de website
geplaatst. Op deze wijze kunnen de leden op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen
binnen het bestuur.
5. Financiën.
De overdracht van de financiële boekhouding van de afdeling loopt nog steeds moeizaam. Door de
ondernomen acties is het nu wel mogelijk om de dagelijkse bankzaken af te handelen. Dit is een enorme
opluchting voor het bestuur. We bankieren nog steeds bij de RABO bank, want overstappen is geen
optie gebleken. Alleen de adressering van de rekening staat nog steeds op naam van Eric. Pim zal weer
naar de RABO bank toegaan om te kijken wat de stand van zaken is. Alle stukken zijn al lang
ingediend, maar er is nog geen reactie of wijziging ontvangen. We kunnen alleen maar af wachten.
(actie Pim)
Voor het overige is alles op orde en verkeren we in een gezonden financiële situatie. Alleen blijkt dat er
vijf lezers van de leesmap nog niet hebben betaald voor 2007. Er zal actie worden ondernomen om deze
leden te benaderen en hen te verzoeken alsnog te betalen (actie Pim)
6. Trekschuit
In de vakantieperiode is opeens gebleken dat onze zaal in de Trekschuit niet mee beschikbaar is in het
nieuwe seizoen. Ondanks gemopper van onze zijde is daar niets meer aan te doen geweest. Uit nood is
een kleiner lokaal geaccepteerd. Hier moeten we nog naar kijken of dit echt wel geschikt is voor onze
afdelingsavonden. Ondertussen is er wel een contract ontvangen waarin staat dat we 11 x de zaal “De
grote boeg” hebben gehuurd in het seizoen 2007/2008. Dit zou betekenen dat we de echte grote zaal
hebben. Het bestuur twijfelt echter of dit geen foutje van de Trekschuit is, want dit was eerst absoluut

niet mogelijk. Wanneer we in het kleine zaaltje zitten dan is bovendien het bedrag per avond wel erg
hoog, ook dit zal worden gecontroleerd.Om helderheid in deze situatie te brengen zal een en ander
worden gecontroleerd. Ter plaatse wordt het contract ondertekend en dat zal tijdens dit controle bezoek
worden overhandigd. Daar naast blijkt dat we voor 7 januari hebben geboekt, maar dat kan niet want we
zitten op 14 januari in Monnickendam voor de nieuwjaarsreceptie. 7 januari zal dus van de lijst met
afgesproken data worden gehaald. (actie André)
7. Activiteiten bestuursleden
Tijdens een korte discussie kunnen we alleen maar constateren dat we binnen het bestuur geen lid
hebben die de kar echt trekt. Hierdoor is het aantal activiteiten minimaal en houden we alleen “de
winkel open”. Dit is geen bevredigende situatie maar er kan ook niet veel aan worden gedaan. Volgend
jaar treden Eric en Sietse af en daarom moet nu al worden begonnen met het zoeken naar twee nieuwe
enthousiaste leden die de kar wel kunnen en willen trekken. Een eerste actie is hierop al ondernomen
door het plaatsen van een berichtje in de nieuwsbrief van september.
8. Velddag september 2007
In relatie tot agendapunt 7. moet worden geconstateerd dat het organiseren van de september velddag,
waarin contesten aandacht zou krijgen, niet van de grond komt. Gezien het feit dat er nog maar twee
weken te gaan zijn is het alsnog organiseren te problematisch. Deze velddag wordt daarom afgelast.
9. Lezingen:
Voor de komende maanden zijn de volgende lezingen gepland:
•
•
•
•
•
•
•

September
Oktober
November
December (3)
December (12)
Januari 2008
Februari 2008

:
:
:
:
:
:
:

HAM radio de Luxe door Frans (PA1FR)
Radio Malabar door Arthur (PA0AOB)
PCH door Hans (PA1HR)
?
Vlooienmarkt
Nieuwjaarsbijenkomst
Ledenveragdering

- Excursies:
Worden op adhoc basis geregeld. Als er een leuke excursie voor bij komt dan . . .
- JOTA
André zal weer deelnemen als zendamateur aan de JOTA-cross. Er is is nog geen verzoek binnen
gekomen voor andere inzet van de afdeling. Gezien de huidige activiteiten tijdens de JOTA bij de
Lamoraal van Egmondgroep in Purmerend is een verzoek om assistentie ook niet te verwachten.
10. Rondvraag.
-

André geeft aan dat de Dag van de Amateur er weer aankomt en dat de mogelijkheid bestaat om
kaarten te bestellen in de voorverkoop. De secretaris is op de hoogte en zal één en ander regelen
door een berichtje in de nieuwsbrief en het bestellen van kaarten (actie Sietse)

11. Volgende vergadering.
De volgende vergadering is op maandag 15 oktober 2007. Aanvang 20:00 uur!
De locatie bij Sietse/PA1XA thuis.
12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

Actiepuntenlijst:
Actiepunt
2007-05/21
2007-04-25
2007-04-25
2007-04-25
2007/04/25
2007/05/21
2007/05/21
2007/05/21
2007/08/20
2007/08/20
2007/08/20
2007/08/20
2007/08/20
2007/08/20
2007/08/20
2007/08/20

Omschrijving
Jan Beijer benaderen voor afzeggen velddag september +
Nieujaarsbijeenkomst 2008
Bert benaderen ivm snel plaatsen nieuwsbrief en co-sysop’s
N-studie boek verzorgen voor Gerard PE1OUD
Reiskosten declareren VR 2007
PI4WLD contest, Martin benaderen voor organisatie
Reglement clubcall op volgende agenda
Onderzoek mogelijkheden vossenjacht
Diverse activiteiten mbt velddag juni 2007
Faxen gewijzigde afdelingsdata naar Veron
Brief sturen naar nieuw lid VPM Christiani
Aanmelden van de afdeling voor Purmerend 600
Bestellen kaarten DvA en berichtje in nieuwsbrief daarover
Benaderen RABO bank ivm stand van zaken overschrijving
Benaderen leden van de leesmap die nog niet betaald hebben
Zoeken naar nieuwe bestuursleden
Verzorgen van copij voor de nieuwsbrief

Wie
EM

Einddatum
zsm

NB
AH
PE
NB
SA
SA
Allen
AH
AH
NB
SA
PE
PE
Allen
Allen

afgehandeld
Nov. 2007
afgehandeld
afgehandeld
15/10/07
15/10/07
afgehandeld
21/08/07
zsm
21/08/07
21/08/07
15/10/07
15/10/07
15/10/07
15/10/07

