VERON afd. Twente (A40)

Notulen bestuursvergadering
Datum:
Maandag 21 augustus 2017
Locatie:
’t Hamnus
Aanwezig: Jan/PA1TT, Willy/PB1WB, Frans/PA4FH, Arjan/PA5AD, Frank/PC2D
Arnold/PD2C en Gerard/PA1TX
Notulist:
Willy/PB1WB
1.Opening.
Jan opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen vorige vergadering.
Deze worden goedgekeurd. Notulist wordt bedankt.
3. Binnengekomen post.
Paul/PA0STE, oproep voor zelfbouwers om zich te melden voor de
zelfbouwtentoonstelling die gehouden wordt tijdens de dag voor de radiozendamateur op
4 november. Voorverkoop entreekaarten. Daar doen we niets mee.
Algemeen secretaris, brief over de regionale bijeenkomsten
Afdeling Apeldoorn, of wij dit jaar de organisatie van de regionale bijeenkomst op ons
willen nemen. Zij zorgen voor de locatie.
Centraal bureau, nieuw lid, Dhr. E. Lamboo Enschede.
4. Uitgaande post.
Welkoms-email naar ons nieuwe lid.
Meerdere e-mails ten behoeve van diverse vragen en opmerkingen.
5. Vaststelling agenda.
Aan de agenda worden toegevoegd,
6A, dag van de radioamateur.
6B, regionale bijeenkomst.
6C, vrijwilligersavond
6. Actiepunten.
Cursus, bijeenkomst voor de cursisten is op 4 september. We hebben op dit moment 8
deelnemers.
6A. Dag voor de radioamateur.
Op de afdelingsavond van 30 augustus een oproep doen wie er mee wil doen aan de
zelfbouwtentoonstelling tijdens deze dag.
6B. Regionale bijeenkomst.
Onze afdeling gaat de regionale bijeenkomst op 4 november organiseren. Deze wordt wel
in Apeldoorn gehouden. We vragen de afdeling Apeldoorn om voor de locatie te zorgen.
6C. Vrijwilligersavond.
Rank komt binnenkort met een datum.
7. Financiële stand van zaken.
Ziet er goed uit.
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8. Website en Facebook.
Loopt goed.
9. D.N.A.T.
Er is genoeg hulp achter de kraam. Verder is hier niets over te melden.
10. Velddag.
Locatie is geregeld. Ook dit jaar wordt de velddag gehouden bij Jef/PA3AEZ.
11. Rondvraag.
Frank, voor 2018 al 3 lezingen geregeld. Helaas hebben we voor september en oktober
dit jaar nog geen invulling.
11. Sluiting.
Jan sluit om 20.23 uur de vergadering.
Volgende vergadering, maandag 17 oktober samen met de VRZA Twente.
Actiepunt
Cursus

