Notulen 15-10-07
Aanwezig: Nico (Vz), , Pim (penn.) André (lid) en Sietse (secr.)
Afwezig: Eric (ViceVz) met bericht
1. Opening.
Nico opent om 20:05 de vergadering en heet iedereen welkom. Ook bedankt hij de gastheer en
gastvrouw, Sietse en Cora, voor de geboden gastvrijheid
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Binnengekomen stukken en mededelingen.
• Een uitnodiging is ontvangen voor de regioraad op 19 november. De afdeling zal worden
vertegenwoordigd door Nico en André. Bericht van bevestiging wordt verzonden (actie:
Sietse) ;
• Er is een brief ontvangen van de organisatie van “Allerzielen”. Het betreft een initiatief van de
gemeente Purmerend in zake bijeenkomsten gericht op het anders omgaan met de doden.
Gezien de korte termijn, zal dit bericht via de Waterlandronde worden verspreid (actie:
André)
• Er is een email ontvangen om aandacht te vragen voor de Radio-onderdelenmarkt in Assen.
Dit bericht wordt ter kennisgeving aangenomen en is reeds verzonden naar Carla voor
plaatsing in de nieuwsbrief en naar Bert voor plaatsing op de website. Ook zal er aandacht aan
worden besteed in de Waterlandronde (actie: André)
• Er is een bericht van de Veron over de aanleverdatum van kopij voor de Electron ivm de
komende feestdagen. Het bestuur neemt kennis van deze mededeling. De secretaris geeft aan
dat de mededeling voor de rubriek “Komt u ook” van januari, betreffende de
nieuwjaarsreceptie reeds is verzonden. In dit kader wordt besloten dat de nieuwjaarsreceptie in
2008 zal worden gehouden op maandag 14 januari!
• PA1HR heeft een verzoek gestuurd over de beschikbaarheid van diverse materialen voor zijn
lezing op 4 november. Deze blijken allemaal beschikbaar te zijn, alleen een microfoon is er
niet. Deze is echter niet nodig door de grootte van de zaal. Geen verder actie nodig, dan het
meenemen van de standaard spullen. (actie: Sietse/André)
•

Mededeling: Om de gastspreker te ontvangen en te begeleiden zal Nico voortaan indien
mogelijk (soms heeft hij vergadering in Zaandam tot 19:45) uiterlijk 19.40 uur in de zaal
aanwezig zijn. Hierdoor kan Sietse zorg dragen voor het inrichten van de ruimte. Waarvan
acte!
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. De dagelijkse
bankzaken kunnen zoals eerder gemeld gewoon doorgang vinden. Pim heeft regelmatig contact met de
RABO bank. De bank kan nu een en ander afhandelen wanneer er een kopie van een identiteitsbewijs
van de voorzitter en secretaris van de Veron kan worden aangeleverd. Hiertoe heeft Pim een email
gestuurd naar het HB om hierom te vragen. Hierop is nog geen reactie ontvangen. Pim blijft hierop
inzetten (actie Pim).
Daar dit toch een heikel punt is, besluit het bestuur deze situatie aan te kaarten tijden het komende
regionaal overleg. Dit zal niet alleen een probleem zijn van Waterland. Iedere overdracht van het
penningmeesterschap levert dit soort problemen op. Hierover moet dus met het HB worden gesproken
(actie: Nico/André)
Voor het overige is alles op orde en verkeren we in een gezonden financiële situatie.

6/7 Trekschuit <-> Hengelsport vereniging Purmerend
Door de problemen met de Trekschuit kunnen we niet meer beschikken over de grote zaal in de
Trekschuit, de grote boeg. Tijdens het vorige bestuursoverleg was al nagedacht over de mogelijkheid
om te informeren bij de Hengelsport vereniging Purmerend (HSVP) naar het gebruik van hun nieuwe
clubgebouw. De secretaris zou hiervoor een verkennende brief sturen naar het bestuur van de HSVP.
Door stom toeval zijn we, tijdens de bijeenkomst in de Trekschuit op 1 oktober, aangelopen tegen de
gebouwbeheerder van de HSVP. Door de veel te kleine zaal van die avond, was het hem opgevallen dat
we wel erg krap zaten en sprak hij ons aan. We hebben hem verteld over onze zaal perikelen en dat we
niet blij waren. Toen gaf hij aan dat we ook wel elders terecht konden, we waren verbaasd en vroegen
hem waar dan. Toen pas vertelde hij dat hij de gebouwbeheerder van de HSVP was en dat zij een nieuw
clubgebouw hadden. We hebben heb hem verteld dat Sietse ook lid was van de HSVP en dat wij het in
het bestuur al hadden gehad over hun nieuwe clubgebouw, maar dat er in het laatste verenigingsblad
iets had gestaan dat voorlopig niet werd verhuurd. Hij gaf aan dat dat over feesten en partijen ging en
niet zo zeer over andere verenigingen. Nu bleek dat Sietse lid was hoefde dat helemaal geen probleem
te zijn.
Aan het eind van de avond deed hij de afdeling het aanbod om hun clubgebouw te huren voor 20 euro
per avond en dan was het gebouw open van 19.30 tot 23.30 en was de bar bemand zodat kofiie,
drankjes etc. konden worden gekocht. N.a.v. dit aanbod is een afvaardiging van het bestuur wezen
kijken in dit clubgebouw aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. Het bleek een prachtig gebouw
te zijn wat aan al onze wensen voldoet.
Tijdens het overleg wordt daarom besloten:
• Leg een voorstel bij de leden van de afdeling om te besluiten een overeenkomst aan te gaan
met de HSVP;
• Eerste bijeenkomst kan worden gepland voor maandag 14 januari 2008, de nieuwjaarsreceptie;
• Zonder overeenkomst geen zekerheid en dus een schriftelijke overeenkomst is noodzakelijk;
• Overleg met het bestuur van de HSVP is noodzakelijk.
8. VR voorstellen
Er is een voorstel ingediend bij het bestuur door Carla (PD2YL). Dit voorstel betreft:
Voorstel: Uitbreiding van de 40meter band van 7.000 tot 7.050 Megahertz.
Motivatie: N-amateurs mogen volgens de huidige machtigingsvoorwaarden met alle modes uitkomen
op het hun toegewezen deel van de 40 meter band (7.050 tot 7.100 Megahertz). Het IARU bandplan
geeft aan dat CW en digimodes dient plaats te vinden tussen 7.000 en 7.045 Megahertz, hierdoor is
binnen de huidige vergunningsvoorwaarden het gebruik van digimodes en CW in de praktijk voor Namateurs niet of nauwelijks mogelijk. Door het uitbreiden van de vergunningsvoorwaarden kunnen Namateurs ook volwaardig deelnemen aan CW en digimode verbindingen in de 40 meter band.
Overwegingen bestuur:
Net bestuur onderkent het geschetste probleem. Helaas is het echter zo dat het HB al diverse malen
heeft aangegeven dat wijziging van de voorwaarden voor N-vergunninghouders door het AT alleen zal
plaatsvinden wanneer dit in internationaal verband plaats vindt, b.v. in de vorm van een Europese
Novice machtiging. In dit licht lijkt een dergelijk voorstel geen kans van slagen te hebben. Wel
verwacht het bestuur verbetering in deze situatie in 2009 wanneer, door de verder uitbreiding van de 40
meter band, een IARU bandplan wijziging noodzakelijk is. Het bestuur besluit dit voorstel neutraal aan
de leden voor te leggen en natuurlijk zal bij een meerderheid van stemmen het voorstel door het bestuur
worden ingebracht en ondersteund. Het voorstel zal worden geplaatst op de website en in de
nieuwsbrief (actie: Sietse) en zal ook worden besproken op de verenigingsavond van 4 november.
(actie: Nico)

In het kader van VR-voorstellen brengt Nico een probleem op tafel wat in zijn ogen VR waardig is:
Ondanks de reglementen van het QSL-buro is er in Nederland niets geregeld voor het ophalen van
QSL-kaarten door niet leden van het qsl-buro. Dit zou volgens het reglement wel mogelijk moeten zijn,
wanneer dit volledig op kosten van het “niet-lid” plaats vind. Nico verwijst daarbij naar de Belgische
vereniging UBA die op een internetsite aangeeft voor welke niet leden QSL-kaarten beschikbaar zijn.
Hij ziet wel wat in dit idee en overweegt hier een VR-voorstel van te maken. Het bestuur bespreekt dit

punt en besluit om dit probleem eerste te bespreken tijdens de komende regioraad, om aan de hand van
de uitkomsten van deze bespreking te besluiten of de afdeling Waterland een VR-voorstel op dit punt
zal indienen (actie: Nico/André)
9. Lezingen:
Voor de komende maanden zijn de volgende lezingen gepland:
•
•
•
•
•
•

November
December
Januari 2008
Februari 2008
Maart 2008
April 2008

:
:
:
:
:
:

PCH door Hans (PA1HR)
Vlooienmarkt
Nieuwjaarsbijeenkomst
Ledenvergadering
Lezing, nog te bepalen
Bespreking VR voorstellen en lezing n.t.b.

- Excursies:
Worden op adhoc basis geregeld. Als er een leuke excursie voorbij komt dan . . .
- JOTA
André is weer gevraagd als zendamateur voor de JOTA-cross. Een tweede zendamateur is ook nog
nodig. André ondezoekt hiervoor de mogelijkheden.
10. Rondvraag.
-

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

11. Volgende vergadering.
De volgende vergadering is op maandag 3 december 2007. Aanvang 20:00 uur!
De locatie bij Eric/PA4EM thuis.
12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

Volgorde vergaderingen:
Eric – Nico – Pim – André - Sietse

Actiepuntenlijst:
Actiepunt
2007-04-25
2007/10/01
2007/10/01
2007/08/20
2007/08/20
2007/08/20
2007/08/20
2007/08/20
2007/08/20
2007/08/20
2007/08/20
2007/10/01
2007/10/01
2007/10/01
2007/10/01
2007/10/01
2007/10/01
2007/10/01
2007/10/01
2007/10/01

Omschrijving
N-studie boek verzorgen voor Gerard PE1OUD
Reglement clubcall
Onderzoek mogelijkheden vossenjacht/lezing
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
Bericht van bevestiging deelname regioraad
Allerzielen in Waterlandronde
Radio-onderdelenmarkt Assen in Waterlandronde
Voortgang RABO
Bespreken problemen overdracht penningmeesterschap tijdens
Regioraad
Nieuw onderkomen bij HSVP
Publiceren VR voorstel Carla
Bespreken VR voorstel Carla op 4/11
Bespreken “QSL probleem “ op regioraad

Wie
AH
NB
NB
AH
AH
NB
SA
PE
PE
Allen
Allen
SA
AH
AH
PE
NB/AH

Einddatum
Nov. 2007
03/12/07
03/12/07
afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld
permanent
permanent
afgehandeld
19/10/07
19/10/07
03/12/07
03/12/07

Allen
SA
NB
NB/AH

03/12/07
afgehandeld
04/11/2007
03/12/07

