VERON afd. Twente (A40)

Verslag huishoudelijke vergadering 22 januari 2020
Datum:
Woensdag 22 januari 2019
Locatie:
’t Hamnus
Aanwezig:
27 leden aanwezig incl. 6 bestuursleden.
Afwezig met kennisgeving: Ties/PA0MBO, Maikel/PA0MBE en Marcel/PA1MAR.
Afwezig zonder kennisgeving: 273 leden.
1. Opening en mededelingen.
Jan/PA1TT opent om 20.00 de vergadering.
We gedenken onze overleden leden met een moment van stilte.
2.Notulen huishoudelijke vergadering maart 2019 en notulen oprichting
stichting ‘t Hamnus.
Worden goedgekeurd. Met dank aan de notulist.
3.Jaarverslag en financieel jaarverslag 2019.
Wordt goedgekeurd na aanpassing call Vincent in het stukje over de cursus. PC2L moet
zijn PC2Y.
Frans/PA4FH neemt het financieel jaarverslag door. We hebben het goed gedaan in 2019.
4.Verslag kascontrolecommissie.
Kascontrole, Arnold/PA1AK,
Alles gecontroleerd en goed bevonden.
De commissie stelt de afdeling voor het bestuur en de penningmeester decharge te
verlenen. De afdeling neemt dit voorstel over.
Jan dankt de kascontrolecommissie voor de uitoefening van haar taak.
5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
Hans/PA2HBN en Ben/NL6206 zullen de controle van 2020 verrichten.
Reserve is Jef/PA3JEF.
6. Begroting 2019.
Frans/PA4FH neemt de begroting van 2020 door.
De stichting neemt veel activiteiten over, vandaar dat er alleen op specifieke VERON
zaken begroot is.
De vergadering stelt voor om een bedrag van € 1606,00 in te vullen bij afdracht stichting
’t Hamnus.
Begroting wordt na deze aanpassing goedgekeurd.
LET op, PUNT 7 en 8 zijn omgedraaid.
8. Behandeling eventuele ingediende VR-voorstellen.
Er is een voorstel ontvangen van Jo/PA0VLA,
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Voorstel voor de a.s. Verenigingsraad van de VERON.
Aan te dringen bij de redactie van Electron om de pagina's van het blad optimaal te
vullen met relevante informatie voor de lezers en af te zien van pagina's die:
1 - slechts half gevuld zijn
2 - door het gebruik van grotere letters en extra spatiering de indruk te wekken dat
het blad toch goed gevuld is met informatie
3 - een zodanige controle op de redactionering te realiseren dat het niet meer voorkomt
dat roepnamen van schrijvers van artikelen foutief weergegeven worden.
4 - pagina's vullen met overbodige informatie
Ad 1: januari 2020, pagina 30, 46.
Ad 2: februari 2019.
Ad 3: juli en augustus 2019, pagina's 307, 351
Ad 4: januari 2020, pagina 34 en 35
Er wordt druk gediscuteerd over dit voorstel. Na stemming is het voorstel niet
aangenomen.1 voor, 11 onthoudingen en 15 tegen.
7. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar, Jan/PA1TT, Gerard/PA1TX, Frank/PC2D, Arnold/PD3AHW
en Marcel/PA1MAR.
Jan geeft de aftredende bestuursleden een presentje en bedankt ze voor hun inzet.
Frans bedankt Jan en overhandigt hem ook een presentje.
Omdat bijna alle activiteiten door de stichting worden overgenomen is besloten om het
aantal bestuursleden terug te brengen naar 3 personen. Omdat Jan ook niet herkiesbaar
was moesten we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Gerrit/PA0GJV heeft aangegeven
om plaats te nemen in het bestuur van de VERON afd. Twente en wordt door de
vergadering gekozen als nieuwe voorzitter.
Het bestuur van de vereniging bestaat nu uit Gerrit/PA0GJV voorzitter, Frans/PA4FH
penningmeester en Willy/PB1WB secretaris.
9. Rondvraag.
Bert/PA2BDV, we zijn dringend op zoek naar redactieleden voor de Twentebeam en kopei
voor onze TB.
Bram/PB0AOK, als de TB naar de stichting gaat moeten zij ook de redactie verzorgen.
Ben/NL6206, heeft in verband met het Payment Services Directive 2 vorig jaar contact
gehad met het hoofdbestuur en daarop antwoord gehad. Zou dit graag geplaatst zien in
Twentebeam. Frans neemt dit op zich.
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Remy/PA0AGF, Albert/PA3DBA wil afstand doen van zijn zendspullen e.d. Gerard/PA1TX
neemt contact met hem op.
Remy, spullen van Henk/PA0HLT, krijgt Angela hiervoor nog een bedankbrief? Frans,
nee, er is met haar afgesproken dat ze de helft van de opbrengst krijgt.
Remy, vindt het jammer dat de repeaters weg gaan. Er wordt aangegeven dat veel
amateurs 145.2375 hebben bijstaan.
Bram, resultaat van de rondvraag HH vergadering maart 2019. Erik/PA0ESH, legt uit hoe
het met de verzending van TB gaat, niet op te lossen. Andere punten zijn wel opgelost.
Jo/PA0VLA, hoe is het met de set die Ties/PA0MBO ter beschikking heeft gesteld?
Geert/PE1IWT vragen.
En mag het kopieerapparaat ook door leden gebruikt worden om iets uit de bibliotheek te
kopiëren? Ja, geen probleem.
Cor/PD3MDM, zoeken naar een nieuw Hamnus ook in TB plaatsen. Frans, in de komende
TB worden de wensen voor een nieuw Hamnus geplaatst.
10. Sluiting.
Gerrit sluit om 21.18 uur de vergadering.

