VERON afd. Twente (A40)

Notulen bestuursvergadering
Datum:
Maandag 20 maart 2017
Locatie:
’t Hamnus
Aanwezig: Jan/PA1TT, Willy/PB1WB, Frans/PA4FH, Arjan/PA5AD, Frank/PC2D
Arnold/PD2C
Afwezig met kennisgeving: Gerard/PA1TX
Notulist:
Willy/PB1WB
1.Opening.
Jan opent om 19.32 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen vorige vergadering.
Deze worden goedgekeurd. Notulist wordt bedankt.
3. Binnengekomen post.
Van de PR-commissie, of wij meedoen met de open deur bij de radiozendamateur? Ja,
Martin/PA0MJM is hiervoor de kartrekker.
Algemeen secretaris, oproep youngsters on the air 2017. Is in Twentebeam van februari
geplaatst.
Bescheiden voor de VR 2017.
Handleiding persbericht voor de open deur bij de radiozendamateur.
Centraal bureau, diverse afdelingsbladen via e-mail.
Bram/PB0AOK, financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017 van de stichting Twentse
relaisstations.
Paul Sterk/PA0STE, bericht dat Frank/PA2ELF om gezondheidsredenen stopt als
liaisonofficier bij de D.N.A.T. En een oproep of onze afdeling voor een vervanger kan
zorgen. Hier zijn we al mee bezig.
Uit het VAS gehaald, nieuw lid, Dhr. A. Martin uit Almelo.
Van Ben/PD9BTB, visie op herijking novicelicentie. Voor kennisgeving.
Henry/PC2KY, uitleg Hamnet.
4. Uitgaande post.
Jaarverslag en financieel verslag naar de algemeen secretaris en algemeen
penningmeester.
2 VR voorstellen naar de algemeen secretaris
Welkomsbrief naar ons nieuwe lid.
Meerdere e-mails ten behoeve van diverse vragen en opmerkingen.
5. Vaststelling agenda.
Aan de agenda worden toegevoegd,
6A, D.N.A.T.
6B, cursus.
6. Actiepunt, open deur bij de radiozendamateur.
Het team is druk bezig met de voorbereidingen. Dit evenement wordt gehouden op
Koningsdag 27 april in het Kulturhus in Borne.
6A. D.N.A.T.
Jan/PA1TT neemt samen met enkele anderen de taken over van Frank/PA2ELF.
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6B. Cursus.
Arjan/PA5AD, van de 4 examenkandidaten zijn er 3 geslaagd. Cursus loopt nog door tot
het volgende examen in mei dat in Vlaardingen wordt gehouden.
Voor de nieuwe cursus die in september begint hebben we al 7 aanmeldingen binnen.
7. Financiële stand van zaken.
We staan nog iets in het negatief. Dat komt doordat we de afdracht van het hoofdbestuur
nog niet binnen hebben. Ziet er verder goed uit.
Het financieel verslag van de stichting Twentse relaisstations is gecontroleerd en goed
bevonden.
8. Invulling bestuursfuncties.
Frans/PA4FH wil graag dat iemand anders de taak Twentebeam van hem overneemt.
Wordt druk over gepraat.
Arnold/PD2C neemt de taken over van Arnold/PA1AK.
De rest blijft hetzelfde.
9. Huishoudelijke vergadering 22 maart.
We presenteren alleen de agenda.
10. VR voorstellen.
We nemen deze niet door, want ieder stemt toch voor zich zelf.
11. Rondvraag.
Frank/PC2D, de lezing van oktober gaat niet door.
11. Sluiting.
Jan sluit om 20.50 uur de vergadering.
Volgende vergadering, 22 mei 2017 samen met de VRZA Twente.
Actiepunt
Open deur bij de
zendamateur

