Notulen
Huishoudelijke Vergadering
VERON – CENTRUM A08
Donderdag 25 februari 2021
Aanvang: 20:00 uur
De vergadering is digitaal gehouden i.v.m. de geldende Covid-19 maatregelen.
Aanwezig: zie presentielijst

1.

Opening voorzitter
Voorzitter Michael/PA4MIC opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.

Ingekomen stukken
Behoudens de berichten van verhindering zijn er geen ingekomen stukken

3.

Vaststellen Agenda
De agenda wordt door de vergadering goedgekeurd waarmee deze is vastgesteld.

4.

Door leden op de agenda te plaatsen onderwerpen
Francesco/PE1F gaat m.i.v. 1 maart 2021 met pensioen en gaat na 10 jaar terug naar Italië.
Op 23 maart vertrekt hij richting Perugia. Hij bedankt voor de gezelligheid en belevenissen
met ons en we zullen hem zeker nog gaan horen via de ether vanuit zijn geboorteland.
Voorzover mogelijk blijft hij lid van A08 en geeft aan langs te komen als hij in de buurt is.
Andersom zijn wij als leden ook welkom als we in de buurt van Perugia zijn.

5. Wel en wee van de voorzitter
De voorzitter neemt het jaar door en moet constateren dat er niet heel veel te melden is
door de corona die de boventoon voerde in 2020. De Radio Ronde, welke door
Richard/PD3RFR en Gert-Jan/PD0GJK wordt begeleid is een enorm succes. Ook het
verslag is telkens weer iets om naar uit te kijken. Er is ondanks de beperkingen toch nog
redelijk wat geklust door leden in de shack van A08. Ook wordt afdeling Woerden
opgeheven en dat betekent dat er wat leden overgeschreven zullen worden.
6.

Notulen ALV 2021
De notulen zijn vooraf aan de vergadering per e-mail aan de leden verzonden en worden
tijdens de vergadering doorgenomen. Er zijn geen op- of aanmerkingen, waarmee de
notulen zijn goedgekeurd. De secretaris wordt bedankt voor zijn inzet.

7.

Jaarverslag secretaris 2021
Het jaarverslag wordt doorgenomen en geeft geen aanleiding voor op- of aanmerkingen
van de vergadering. De secretaris wordt wederom bedankt voor zijn inzet.

8.

Financieel overzicht 2020 / begroting 2021
Penningmeester Paul van der Wurff/PE2LZ neemt het financiële jaarverslag over 2020
door, alsmede de begroting over 2021. Het jaarverslag geeft een batig saldo te zien van €
8,02. Het magere resultaat houdt voornamelijk verband met corona. Het overzicht en de
uitleg van Paul geven geen aanleiding voor op- of aanmerkingen, waarmee het overzicht is
goedgekeurd.
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9.

Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaande uit Roel/PA2RG en Alphonso/PE2KIM doet verslag
van hun bevindingen en melden dat zij de financiële administratie op orde hebben
bevonden. Zij stellen de vergadering derhalve voor om de penningmeester décharge te
verlenen. De vergadering gaat akkoord.
Roel treedt terug als lid van deze commissie en Thom/PA9T meldt zich aan.
Alphonso/PE2KIM is volgend seizoen nog lid en Hans/PD9HK stelt zich beschikbaar als
reserve-lid.

10. Verkiezing bestuursleden
In het bestuur treedt Michael/PA4MIC af als voorzitter en is niet herkiesbaar.
Richard/PD3RFR en Gert-Jan/PD0GJK zijn aftredend en herkiesbaar. Zij zijn terstond
herkozen door de vergadering. Nico/PA3Y is als algemeen bestuurslid door de vergadering
voorgedragen en benoemd in deze functie. Hiermee is de ontstane vacature ingevuld. GertJan/PD0GJK bij stemming aangenomen als nieuwe voorzitter.
11. Vacatures binnen A08
De secretaris meldt dat er nog altijd een aantal vacatures zijn binnen de afdeling. Niet
direct dagtaken, maar wel fijn als er een invulling komt. Zo is de redactiecommissie een
klein groepje bestuursleden. Leden worden aangemoedigd om ok artikelen aan te leveren.
Ook de bezetting van de bar zou fijn zijn als er kan worden afgewisseld. Nu staan vaak
dezelfde personen achter de bar, die ook hun clubavond hebben, maar daar dus niet altijd
van kunnen profiteren zoals ze dat graag zouden willen. Daarnaast is het streven om een
techniekcommissie in te richten. Ondersteuning bij gebruik van apparatuur in de shack, bij
veldagen, cursus etc. Tijdens de vergadering meldt Tim/PD1KBC zich aan voor hand- en
spandiensten.
12. Afgevaardigden VR
Onze afdeling wordt op de komende VR-vergadering van VERON HB (24 april 2021)
vertegenwoordigd door:
Koos /PE4KH
Ab /PA5ABW
Gert-Jan /PD0GJK
Marco /PD1MB (reserve)
13. Rondvraag
- Karel/PA1RLM zoekt voor een voor de contesten aangeschafte Yaesu FT-1000MP
Mark-V Field een DVS-2 en filters.
- Paul/PE2LZ wil nog even de werking van de gebouwde foursquare en K9AY-loop
antennes aanprijzen en dat de test tijdens de afgelopen PACC geslaagd is.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, onder dankzegging voor een ieders komst en inbreng.

Utrecht, 25 februari 2021
Secretaris A08/PD3RFR
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VERON Afdeling A08 / CENTRUM
Presentielijst ALV / Huishoudelijke Vergadering 2021
1.

Ab Woutersen

PA5ABW

2.

Alphons Lamers

PE2KIM

3.

Francesco Basta

PA1F

4.

Frank van der Pol

PE2A

5.

Frank van Dijk

PA7F

6.

Gert-Jan Kuppens

PD0GJK

7.

Hans Keller

PD9HK

8.

Joerie van der Waal

PD0W

9.

John Alberts

PA3OZB

10.

Joop Stakenborg

PG4I

11.

Jos van Gelder

PA3ANF

12.

Karel Stas

PA1RLM

13.

Kees Bot

PA5Z

14.

Koos van den Hout

PE4KH

15.

Marco Teunissen

PD1MB

16.

Michael Cornet

PA4MIC

17.

Nico van Kooten

PA3Y

18.

Marc Vernooij

PA4M

19.

Paul van der Wurff

PE2LZ

20.

Richard Jannes

PD3RFR

21.

Roel Gerrits

PA2RG

22.

Thom van der Klis

PA9T

23.

Tim Kruitbosch

PD1KBC

24.

Wim Kramer

PA2GRC
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