
                                                                                                  

Aan de afdelingsleden, 

Concept agenda  voor de ledenvergadering van de afdeling Kagerland 

Datum 28 februari 2019, aanvang 20.00 uur in het Onderdak te Sassenheim. 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen ledenvergadering 1 maart 2018* 

4. Jaarverslag van de secretaris 

5. Financieel verslag van de penningmeester 

6. Verslag van de kascommissie 

7. Verkiezing nieuwe kascommissie 

8. Begroting 2019 

Pauze 

9. Bestuursverkiezing** 

10. Voortgang Communicatie-Bunker 

11. Website 

12. Rondvraag 

13. Sluiting  

* Deze notulen en andere stukken zijn u toe gestuurd na de bestuursvergadering van  
januari/februari 2019 

**  Henk, PE1KFC Secretaris aftredend niet herkiesbaar 
Peter, PE1NXF      Contestmanager aftredend niet herkiesbaar 

 Het indienen van eventuele andere agendapunten is mogelijk tot 12 februari 

Eventuele kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden tot uiterlijk dinsdag 20 februari 2019 bij een van de 
bestuursleden of via: bestuur@pi4kgl.org 

Henk Smits PE1KFC 

Secretaris. 

Natuurlijk verwachten wij een grote opkomst en in ons verkiezingsjaar weer aanmeldingen van potentieel nieuwe 
bestuursleden. Ook zullen wij u wat vertellen over de oprichting van Kagerland nu 40 jaar geleden. Als er onder u 
nog leden zijn die daar wat over weten, stuur, mail of bel mij dan even, we gaan er een gezellige avond van maken. 
Per post : Snip 43  2171 KT Sassenheim per mail wavisch@gmail.com en mobiel 0653673170. Schroom niet doe u 
verhaal. 

Ons zendstation heeft zich tijdens de PACC contest ook niet onberoerd gelaten en met matige condities in de 
categorie single band multi opr. toch bijna 700 QSO’s kunnen scoren. Met dank aan de medewerkers(sters)  en voor 
de ongelukkige valler, het paaltje is ook gevallen! No pain. Ook de locator contest was een succes en wil er eens 
iemand meedoen/kijken of de beginselen van het contesten leren laat het weten, het is SAMEN amateuren. 

Uw reacties graag naar bestuur@pi4kgl.org  

Tot ziens op de afdelings jaarvergadering.   

Wim Visch PG9W, Voorzitter Afd. Kagerland PI4KGL 

 

 

 

Nieuwsbrief VRZA Afd: KAGERLAND PI4KGL  Nr. 78  16 feb 2019 

Met vandaag: De definitieve agenda voor de afdelingsjaarvergadering .  
Diverse wetenswaardigheden en berichten. Let op GEEN tafeltjes verkoop op 
28 febr. 

Heeft u nieuws stuur het aan de redactie :  bestuur@pi4kgl.org 
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