NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 03 van 11 februari 2015
ALGEMENE LEDENVERGADERING 20 FEBRUARI 2015
Het bestuur van de NVRA roept alle leden op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op
vrijdag 20 februari 2015. Deze vergadering zal worden gehouden in ons verenigingsgebouw aan de
Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem.
Aanvang van de vergadering is om 20.30 uur. Gebouw open vanaf 19.30 uur.

Agenda
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

Opening door de voorzitter om 20.30 uur.
Bestuurlijke mededelingen en eventuele berichten van verhindering.
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2014 (bijgevoegd bij email).
Jaarverslag van de secretaris over de periode 21-2-2014 tot en met 19-02-2015.
Alleen de belangrijkste inkomende en uitgaande correspondentie (waaronder E-mail).
Presentatie van het financiële jaarverslag en de exploitatie rekening over het boekjaar 2014.
Verslag van de kascontrole commissie en voorstel tot dechargering van het bestuur over het
boekjaar 2014 (art. 11 lid 7).
Bestuursverkiezing. Het gehele bestuur treedt af en is herkiesbaar.
Vaststelling diverse commissies:
- Hobbycomissie: (M. Klerkx treedt af);
- Barcommissie: onveranderd;
- Redactiecommissie: onveranderd;
- Websitebeheer onveranderd;
- Kascontrolecommissie: vaststellen;
- De Repeatercommissie: onveranderd;
- Shackbeheer: onveranderd.
Presentatie van de begroting voor het boekjaar 2015.
Agendapunten mits uiterlijk 7 dagen voor de vergadering schriftelijk ingediend.
a. Contributie verhoging van 35 naar 36 Euro voor boekjaar 2016.
Te ontplooien activiteiten in 2015.
a. Werkzaamheden aggregaat;
b. Reorganisatie kasten PI2HLM, PI6HLM en PI8HLM;
c. PI6HLM toevoegen Nicam demodulatoren;
d. Vernieuwen RX/TX en besturing PI2HLM;
e. BBQ ;
f. Excursies;
g. Lezingen;
h. Trailer voor de Clarkmast;
i. Aanpassen container;
j. Vullen content nieuwe NVRA website.
Rondvraag
Sluiting

Een pauze zal naar inzicht van de voorzitter worden ingelast.
Namens het bestuur van de NVRA, Arnold Vogelaar PE1AMH voorzitter.

Een impressie van de Algemene Ledenvergadering in 2014

Uitslag verloting tijdens de Jaarlijkse Verkoopavond

Jan van Hamburg PA3CDS was de gelukkige winnaar van de Kenwood TS-480 SAT

NVRA Verkoopavond op 16 januari jl. was weer een succes

Een impressie van de Jaarlijkse Verkoopavond van 2015

Lezing “Focus op FUNcube” vrijdag 20 maart a.s.
Op vrijdag 20 maart houdt Wouter Weggelaar PA3WEG een lezing over “Focus op FUNcube”.
Ons gebouw gelegen aan de Jan van Krimpenweg 15 2031 CE Haarlem (Waarderpolder) is voor
bezoekers geopend om 20.00 uur. De lezing begint om 20.30 uur.De lezing zal integraal worden
uitgezonden via PI6HLM en waarschijnlijk worden verder gedragen door PI6HHW - PI6NHN en
PI6ZTM

NVRA is nog steeds op zoek naar een goed onderstel voor
onze hydraulische mast
Wij zijn op zoek naar een goed onderstel, liefst een dubbel asser, waarop wij onze hydraulische mast
willen gaan bouwen alsmede het noodaggregaat. Dit lijkt ons voor dit jaar een hartstikke leuk project
waaraan veel te knutselen valt. Deze mobiele mast valt goed in te zetten voor tal van verenigingsdoeleinden. Als U wat weet laat het ons dan ook weten!!

Zo zou het er uit kunnen gaan zien…….
Namens het bestuur NVRA
Arnold Vogelaar PE1AMH
Voorzitter

