VERON en VRZA afd. Twente

Notulen bestuursvergadering VERON/VRZA Afd. Twente.
Datum:
Maandag 22 mei 2017.
Locatie:
’t Hamnus.
Aanwezig: Gerard/PA1TX, Arnold/PD2C, Willy/PB1WB, Henk/PE2HHN, Jef/PA3AEZ,
Jan/PA1TT, Frank/PC2D en Frans/PA4FH
Afwezig met kennisgeving: Arjan/PA5AD
Notulist:
Willy/PB1WB.
1.Opening.
Henk opent om 19.40 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen vorige vergadering.
Worden goedgekeurd.
3. Vaststelling agenda.
Volgende punten worden toegevoegd,
5A. Twentebeam
5B. Velddag
4. Actiepunten.
Deze VRZA/VERON vergadering heeft zijn eigen actiepunten.
Hamnus. Meetplaats. Cursus. Website.
Hamnus. Bar. Vanaf nu schenken we ook suikervrije limonade. Wel beperkt, alleen
fanta, cola en bitter lemon
Meetplaats. Niets te melden.
Cursus. Er zijn al 9 aanmeldingen, waarvan 7 voor F en 2 voor N.
Website en Facebook. We krijgen geregeld nieuwsbrieven van andere afdelingen. Het
is de bedoeling dat deze ook voor onze leden beschikbaar worden gemaakt. Het zij
plaatsen op onze website of een link naar deze nieuwsbrieven.
Facebook, zo niets te melden. We hebben 251 likes.
5. Bouwprojecten.
Henk, niet direct een bouwproject te noemen, maar het zal een “cursus” programmeren
van een arduino worden.
Frank, het maken van vossenjacht ontvangers. Meer hierover volgt nog.
5A. Twentebeam.
Arnold en Frank nemen de taken van Frans over wat TB betreft.
Henk en Willy, stukken die aan TB worden aangeleverd mogen niet mogen niet zonder
toestemming van degene die ze aanlevert veranderd of aangevuld worden. De andere
bestuursleden zijn het hier mee eens.
6. Status komende afdelingsavonden.
Deze maand is er de veiling. Er worden interessante spullen aangeboden. Dus denk aan
een volle portemonnee.
Alle avonden voor dit jaar zijn nog niet ingevuld.
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7. Evaluatie, open deur bij de zendamateur.
Open deur bij de Zendamateur is gehouden op 27 april in het Kulturhoes in Borne. Bij het
Kulturhoes was alles prima geregeld. Helaas zat het Hoes niet in de loop, vandaar dat het
bezoekersaantal een beetje tegenviel. Het is de bedoeling om ons vaker te presenteren
op b.v. hobbymarkten. Hiervoor zal een pakket worden samengesteld bestaande uit, set,
voeding, mast, antenne e.d. zodat degene die naar zo iets toe gaat niet zijn eigen spullen
hoeft mee te nemen.
8. Rondvraag.
Frans, vrijwilligersavond op de actielijst.
9. Sluiting.
Henk sluit om 21.04 uur de vergadering.

