VERON afd. Twente (A40)

Verslag huishoudelijke vergadering 21 april 2021
Datum:
Woensdag 21 april 2021
Locatie:
bij ieder zelf thuis
Aanwezig:
15 leden aanwezig incl. 3 bestuursleden.
Afwezig met kennisgeving: Arjan/PA5AD en Vincent/PE2V
Afwezig 1 lid die zich wel had aangemeld.
In rood reactie naar aanleiding van de vragen.
1. Opening en mededelingen.
Gerrit/PA0GJV opent om 20.01 de vergadering.
We gedenken onze overleden leden met een moment van stilte.
2.Notulen huishoudelijke vergadering januari 2020.
Berto/PA2BDV, behandelen punten uit de rondvraag van de HH vergadering van januari
2020.
Heeft tot nu toe geen reactie gehad om de vraag voor nieuwe redactieleden voor
Twentebeam. Vraagt dus nog steeds om leden.
Bram/PB0AOK, Twentebeam valt nog steeds niet onder de stichting ’t Hamnus. Zou
graag zien dat dit gaat gebeuren. Gerrit heeft Laurens/PC2L een e-mail gestuurd om
contact op te nemen met de redactie.
Jef/PA3JEF, bestuur van de VERON Twente moet dit over geven aan de stichting.
Ben/NL6206, weet niet of het Payment Services Directive 2 in TB is gepubliceerd. Hij
leest niet alles meer.
Bram, heeft nog niet in TB gestaan. Ben stuurt het naar de redactie.
De vraag of Gerard/PA1TX contact op heeft genomen met Albert/PA3DBA die afstand wil
doen van zijn zendspullen. Gerard heeft meerdere pogingen gedaan om Albert te bellen,
maar er werd nooit opgenomen. Ook voicemail ingesproken, ook geen reactie op gehad.
Toen kwam Corona en heeft het laten rusten.
Jo/PA0VLA, weet niet of de set die Ties/PA0MBO ter beschikking heeft gesteld
gerepareerd is. Erik/PA0ESH vraagt aan Geert/PE1IWT. Geert geeft aan dat dit nog niet
is gebeurd.
De rest van de punten zijn opgelost.
3.Jaarverslag en financieel jaarverslag 2020.
Algemeen jaarverslag.
Wordt goedgekeurd na aanpassing aantal leden eind december. Dat moet 304 zijn in
plaats van 303.
Berto ziet graag dat onder geplande activiteiten Twentebeam ook in het jaarverslag
wordt vermeld.
Financieel jaarverslag.
Frans/PA4FH, legt uit waarom het financieel verslag nog niet af is. Vraagt of de
kascontrolecommissie een mandaat van goedkeuring krijgt.
Bram, volgens de statuten mag dit niet. Ontheffing vragen bij het hoofdbestuur.
De vergadering geeft wel goedkeuring.
Antwoord van de secretaris van het hoofdbestuur, nee dit mag niet. De decharge moet in
een huishoudelijke vergadering worden gegeven. Dus geen ontheffing.
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4.Verslag kascontrolecommissie.
Vervalt omdat het financieel verslag nog niet af is.
5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
Hans/PA2HBN en Ben/NL6206 zullen ook de controle van 2021 verrichten.
Reserve is Jef/PA3JEF.
6. Begroting 2020.
Frans, heeft dit door omstandigheden helemaal vergeten. Komt in Twentebeam.
7. Bestuursverkiezing.
Willy/PB1WB is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten
gemeld dus blijft Willy bestuurslid. Geeft wel aan dat dit waarschijnlijk zijn laatste jaar is.
8. Vaststellen afvaardiging VR 2021 (24 april) en mandaat.
Omdat het dit jaar online gaat heeft Gerrit zich opgegeven om hier aan mee te doen.
Mandaat, vergadering geeft akkoord.
9. Stemming landelijke VR-voorstellen.
Wij hebben als afdeling 13 stemmen op de VR.
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10. Rondvraag.
Erik/PA0ESH, is er nog nieuws over de herijking?
Bram, hier wordt door de ambtenaren in Den haag druk aan gewerkt.
Lex/PH2LB, de soldeerbout ronde op de maandagavond is aflopend, is hier nog wel
behoefte aan?
Edu/PA3DAZ, ik ben hier prima geholpen met mijn keyer.
Rondeleiders gaan in overleg om hier meer aandacht voor te krijgen.
Jo, om ook de gekregen subsidie te gebruiken voor de bibliotheek.
Frans, moet eerst de regels bekijken voor de gekregen subsidie van de provincie
Overijssel.
Gerrit, we kunnen hiervoor ook de subsidie van de gemeente Hengelo gebruiken.
Er wordt verder druk gediscuteerd over de gekregen subsidiegelden.
Jef, bedankt Frans voor al zijn inspanningen voor de verenigingen en stichting.
11. Sluiting.
Gerrit sluit om 21.48 uur de vergadering en bedankt een ieder voor het aanwezig zijn.
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