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Notulen ledenvergadering VERON afdeling Nieuwe Waterweg van 6 februari 2018 20:00 – 22:30 
 
Aan: alle leden van VERON afdeling (59) Nieuwe Waterweg 
 
Opgesteld door: Ralf Brökling (PA7RLF) op 13 februari 2018 

 

1. Woord van welkom aan alle aanwezigen. 
- Moment van stilte voor overleden amateurs, Kees Verkerk, Gozet Hogenbirk XYL PA5BDS, 

Gerard PD0HDK (Cyprus) 
a. Extra agenda punt AGV 
b. Notulen ledenvergadering 2017 geen op of aanmerkingen. 
c. Jaarverslag over 2017 besproken. 
- Steef PA2A winnaar competitie 

 
2. Financiën door penningmeester PA0VHP 

a. Financieel verslag over het jaar 2017 besproken, 
Extra inkomsten door verkoop van zendontvangers/voedingen/diverse spullen van Leen 
PD0MPL 50% voor de vereniging. 

b. Begroting 2018 toegelicht, lager bedrag WA-verzekering, iets hogere kosten voor bankzaken. 
c. De kascontrole commissie (1e PA0VHA, 2e PA5DAM, reserve PH7GIS) 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: 
voorzitter Hans PE1H, 2e Steef PA2A, reserve Hans PA0VHA. 
  

3. Rondje van de zaak. 
 

4. De bestuurssamenstelling bleef ongewijzigd, 
- Voorzitter Huib Barendrecht PA3DSJ (Herkozen) 
- Penningmeester Fred van Hanswijk Pennink PA0VHP 
- Secretaris Ralf Brökling PA7RLF 

Er waren geen nieuwe kandidaten voor dan wel tijdens de leden vergadering naar voren 
gekomen. 

- AVG-beleid VERON besproken. 
 

5. Afgevaardigden voor VR 2018 (21 april) 
a. Huib PA3DSJ, Jeffrey PH7GIS, Ralf PA7RLF 
b. Notulen zie Electron. 

 
6. Verslag regionale bijeenkomst 

- Er is verslag gedaan van het regionale bijeenkomst. 
- Notulen in te zien bij de secretaris. 
- Techniek forum besproken. 
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7. Uit de afdeling: 
a. Activiteiten 2018: 

- De PACC geen aanmeldingen om dit in verenigings verband te doen. 
- N/F examen 29 mei te Vlaardingen, aanwezig PA7RLF samen met Aad PE1HTJ. 
- ILLW 18-19 augustus. 
- 3e weekend oktober JOTA. 
- PW 2m QRP contest. 
- Barbecue 
- Opendag v.d. amteur 

 
b. Antenne commissie bestaande uit: PE1H, PA7AM, PA5SIX, Kast heeft onderhoud nodig in de 

vorm van een likje verf. 
 

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. Met VR en DvdRA extra 
verzending. 
 

d. Jeffrey PH7GIS lichte met statistieken hoe het bezoek van de website is, en gaf verdere uitleg 
over de herkomst van de bezoekers en sociale media. 
- 800 unieke bezoekers, 8x p/wk, 12500 page views, 5-6 minuten op de website. 
 

e. Huidige literatuur blijft gehandhaafd en zijn Practical Wireless en Benelux QRP-club, FUNK wordt 
door Fred PA0VHP ter beschikking gesteld. 
 

f. Er waren geen vrijwilligers om een aantal of een deel van de PI4VNW ronde over te nemen, er is 
heden geen back-up operator. 
 

g. Promotie van het radioamateurisme, de VERON en de afdeling blijven onder de aandacht. 
- ARISS voorbereiding 
 

8. Rondvraag 
- Geen vragen. 

 
9. Sluiting 22:30 

 
73, 
Huib Barendrecht PA3DSJ, voorzitter 
Fred Hanswijk Pennink PA0VHP, penningmeester 
Ralf Brökling  PA7RLF, secretaris 


