PI4VNW
opgericht in: 1982

Notulen ledenvergadering VERON afdeling Nieuwe Waterweg van 7 februari 2017 20:00 – 22:30
Aan: alle leden van VERON afdeling (59) Nieuwe Waterweg
Opgesteld door: Ralf Brökling (PA7RLF) op 13 februari 2017

1. Woord van welkom aan alle aanwezigen.
- Moment van stilte voor overleden amateurs, PA0CBO, PD0AVV, PB5A
a. Extra agenda punt Open dag van de zendamateur
b. Notulen ledenvergadering 2015 geen op of aanmerkingen.
c. Jaarverslag over 2016 besproken.
2. Financiën door penningmeester PA0VHP
a.
Financieel verslag 2016 besproken, extra post door regio overleg op Tuinders vereniging Dr.
Moerman, kosten per overschrijving euro 1,90, QSL kaarten laten drukken, donatie van Shell
en de pot en twee amateurs, opzegging huidige wa-verzekering, in aanvraag andere waverzekering specifiek voor antenne installatie.
b.
Begroting 2017 toegelicht, lager bedrag wa-verzekering, iets hogere kosten voor bankzaken,
verwachting is een hogere afdracht door 4 nieuwe leden, maar dit is niet verwerkt in de
begroting.
c.
De kascontrole commissie heeft de financiën gecontroleerd en verleend decharge. Een
compliment voor de boekhouding van de penningmeester PA0VHP.
d.
De samenstelling van de kascontrole commissie voor de ledenvergadering in 2018 is:
e
voorzitter Hans PE1H, 2 Steef PA2A, reserve Hans PA0VHA.
3. Rondje van de zaak.
4. De bestuurssamenstelling bleef ongewijzigd,
- Voorzitter Huib Barendrecht PA3DSJ
- Penningmeester Fred van Hanswijk Pennink PA0VHP
- Secretaris Ralf Brökling PA7RLF
PA0VHP herkozen
Er waren geen nieuwe kandidaten voor dan wel tijdens de leden vergadering naar voren
gekomen.
5. Afgevaardingen VR 2017
a. Huib PA3DSJ, Jeffrey PH7GIS, Ralf PA7RLF
6. Verslag regionale bijeenkomst
- Er is verslag gedaan van het regionale bijeenkomst.
- Notulen in te zien bij de secretaris.
7. Uit de afdeling:
a. Mogelijke activiteiten 2017:
Open dag van de zendamateur 22-30 april, uitleg door Jean Paul PA9X, locatie en datum nog
niet ingevuld.
- Geen interesse in de PACC vanuit onderkomen.
- Mogelijk activiteit bij Myosotis op 5-mei (locatie gebouw in-blik)
- N/F examen 24 mei te Vlaardingen, nog geen samenstelling.
- Vrijwilligers gevraagd voor de sleepbootdagen in Maassluis.
- PW QRP contest 11 juni 2017.
- Velddag vanuit het onderkomen met barbecue.
- ILLW 19-20 augustus
e
- 3 weekend oktober JOTA, zowel in Schiedam als in Vlaardingen vraag naar zendamateurs
- Marnix sint allegonde groep (Vlaardingen) zoekt een zendamateur.
- Rob PA7FL kan een extra zendamateur gebruiken bij de Franciscus Lodewijk.
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b. Antenne commissie bestaande uit: PE1H, PA7AM, PA5SIX, er waren geen concrete plannen
anders dan onderhoud aan de kast (verven) en mast controleren.
c. QSL verzenden en ontvangen, na overleg is besloten om na elk einde van het kwartaal de QSL
kaarten te versturen ongeacht de hoeveelheid kaarten door Cor PA5SIX.
d. Jeffrey PH7GIS licht met statistieken hoe het bezoek van de website is, en geeft verdere uitleg
over de herkomst van de bezoekers en sociale media.
e. Huidige literatuur blijft gehandhaafd en zijn Practical Wireless en Benlux QRP club, FUNK wordt
door Fred PA0VHP ter beschikking gesteld.
f. Er waren geen vrijwilligers voor de PI4VNW ronden, er is heden geen back-up operator.
g. Promotie van het radioamateurisme, de VERON en de afdeling blijven onder de aandacht.
h. Aanschaf nieuw materiaal, Vademecum 2016.
8. Rondvraag
- Aad PE1HTJ, vraagt of nr. 2 of nummer 8 is, het is huisadres nummer 2. Dit is bevestigd door
de voorzitter van de Tuinders vereniging.
- Aad PE1HTJ, vroeg of er een email/adressen/telefoonlijst is van de leden van de afdeling,
deze is er niet. Maar leden mits deze een VERON e-mail alias hebben zijn daar makkelijk door
te bereiken. Advies is dus vraag een VERON e-mail alias aan.
- Er is geen verkoping geweest in 2016, de volgende verkoping wordt op 16 mei 2017.
- ZX ronde op 80m op zondag morgen rond 3603 09:00 LT, onderwerpen na te lezen op de
website van PA1JT.
- Jan PA7PTT wil in 2018 deelnemen aan de afdelings competitie, en zoekt medestanders.
- Kees PA7AM wil aan een reguliere 2m contest mee doen wie doet er mee?
- Ed PE1CLC deelt mede dat de VRZA een telex bulletin uit stuurt via e-mail waar je voor aan
kan melden.
9. Sluiting 22:30
73,
Huib Barendrecht
PA3DSJ,
Fred Hanswijk Pennink PA0VHP,
Ralf Brökling
PA7RLF,

voorzitter
penningmeester
secretaris
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