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Uitnodiging voor Leden Vergadering  Rotterdam, 9 februari 2021 
 
 
Aan: alle leden van VERON afdeling (59) Nieuwe-Waterweg  
 
Op woensdag 10 maart 2021  zal de jaarlijkse leden vergadering worden gehouden via een online 
vergadering via het programma/website GoTo Meet , aanvang 19:30 uur tot circa 21:30.  
(“zaal” open vanaf 19:20) 
 
Helaas zijn we dit jaar genoodzaakt om de leden vergadering in een online situatie te gaan 
houden. Dit geniet niet onze voorkeur, we hadden u graag in persoon op de vergadering gezien. 
Omdat de online vergadering via het programma/website GoTo Meet gaat, willen we iedereen de 
mogelijkheid geven om vooraf proef te draaien met Go TO Meet. 
Dit zal op Dinsdag 2  maart  zijn van 19:30 tot 20:30.  
 
De verdere gegevens voor het inloggen in Go To Meet zal naar het in de VERON VAS bekende e-
mail adres gestuurd worden. 
 
Agenda: 

1. Opening door de voorzitter PA3DSJ 
a. Moment van stilte ter nagedachtenis 
b. Vaststellen agenda 

 
2. Secretariaat door PA7RLF 

a. Notulen leden vergadering 2020 (zie a59.veron.nl per 1 maart) 
b. Verslag over het jaar 2020 

 
3. Financiën door de penningmeester PE1H 

a. Financieel verslag over het jaar 2020 
b. Huur afdelingsavonden en bestuur Tuinders vereniging Dr. Moerman 
c. Begroting voor het jaar 2021 
d. Verslag kascontrole – Commissie: 

(1e Jeffrey PH7GIS, 2e Aad PE1HTJ, reserve Hans PAØVHA) 
e. Vaststelling kascontrole- Commissie ledenvergadering 2022. 

 
4. Bestuurssamenstelling:  

a. De minimale samenstelling van het bestuur is drie, maar u bent meer dan welkom 
om het bestuur aan te vullen met uw kennis en ervaring. 

b. Aftredend bestuurslid is: PA3DSJ (herkiesbaar), PA7RLF (2e jaar), PE1H (1e jaar). 
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Nieuwe kandidaten kunnen tot voor de opening van de vergadering schriftelijk worden 
voorgedragen. Zij dienen tijdens de verkiezing aanwezig te zijn of een schriftelijke 
bereidheidsverklaring te hebben overlegd aan het bestuur. 
 

5. Verenigingsraad (VR) 2021 
a. Benoeming afgevaardigden (max. 4 personen) 81e VR 

(Zaterdag 24 april 2021, te Veenendaal) of mogelijk online afhankelijk van Covid-19 
maatregelen van de overheid. 

b. De voorstellen van de afdelingen zullen in Electron worden gepubliceerd. Het bestuur 
vraagt u om indien u dit wenst per e-mail op hoogte te brengen van u voorkeuren per 
voorstel dit kunt u zenden aan a59@veron.nl 
 

6. Regionale bijeenkomst midden-West 
a. Organisatie Regionale bijeenkomst 2020 door Nieuwe-Waterweg. 
b. Voorstel voor 2021 als nog organisatie door Nieuwe-Waterweg. 
 

7. Uit de afdeling: 
a. Mogelijke activiteiten 2021: 

- Practical Wireless 2m QRP contest juni 2021 
- Velddag cw 5/6 juni, ssb 4/5 september 
- ILLW 21/22 augustus 
- andere? 

b. Antenne installatie/mast, status, uitbreiding/samenstelling antennes? 
c. QSL verzenden en ontvangen status door Ralf PA7RLF 
d. Website status door Jeffrey PH7GIS en/of ROB PD7RB 
e. Literatuur en abonnementen 2021/2022 

- Practical Wireless 
- Benelux QRP-nieuwsbrief 
- ? 

f. PI4VNW ronde multi operator/gast operator gevraagd. 
g. N-/F-zendexamen 2021 te Vlaardingen promotie activiteiten. 
h. Promotie VERON / afdeling Nieuwe-Waterweg en radioamateurisme in het algemeen. 

 
8. Rondvraag 

 
9. Sluiting 

 
73, 
Huib Barendrecht  PA3DSJ, voorzitter 
Hans Edelenbos  PE1H, penningmeester 
Ralf Brökling   PA7RLF, secretaris 


