Nieuwsbrief VRZA Afd:
PI4KGL Nr. 80 10 April 2019

KAGERLAND

Met vandaag: Toekomstplannen van de afdeling, een andere manier van
contesten, vorderingen in Oegstgeest Diverse nieuwe wetenswaardigheden
en berichten. Heeft u nieuws stuur het aan de redactie :
bestuurkgl@vrza.nl (Let op dit is nieuw) Ons postadres is : VRZA Afd.

Kagerland, Kwaaklaan 5

2341 NN OEGSTGEEST.

Let op, alleen voor post, geen pakjes of pakketten.

Beste lezers,
In onze nieuwsbrief van 8 maart hebben wij het al gehad over plannen en toekomstperspectieven van de
afdeling, nou die zijn er gekomen en we komen er zo op terug. Eerst een minder leuke mededeling:
Een van onze oudste afdelingsleden, Henk de Graaff PD0MLF is afgelopen zondag 31 maart op 76 jarige
leeftijd overleden. Ons afdelingslid Ton Pfundt PA3DXH is op 6 april namens de afdeling op de uitvaart
aanwezig geweest en hebben wij een condoleance gestuurd. Wij wensen Ingrid, kinderen en klein
kinderen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Op 5 april is geboren Sophie Eleanor Work, dochter van Andrew (PA8NPT) en Kate Work. Moeder en
dochter is ons gemeld door een trotse vader, verkeren in een goede gezondheid en we hopen ze snel op
de club te zien, met taart ? How about it. Congratulations to you both.
Over tot de orde van de dag: Wij zijn nog op zoek naar een secretaris voor de afdeling, circa een uurtje
of zo werk per week dus dat valt wel mee. Wie van de afdelingsleden durft deze uitdagende functie
aan.
Op 20 maart hebben wij onze eerste bestuursvergadering gehouden met de nieuwe bestuur
samenstelling. Hiervoor hebben wij voor de eerste keer gebruik gemaakt van de opgeknapte portiersloge
van het bunker complex. Ook nu een prima ruimte voor kleinschalige cursussen!!!!!!! Ook hebben we op
lange termijn de vergaderdata vastgelegd, met natuurlijk de mogelijkheid om ook ad hock te vergaderen.
Aan bod is gekomen: o.a. Bouwprojecten, Dig. SWR meter, Lezing(en) Malta, Morse cursus, Lezing
draadantennes, Vossenjacht en een puzzeltocht met fiets dan wel met de auto. Graag willen wij jullie
mening horen en of nieuw toe te voegen elementen. Wij willen hier snel mee beginnen en een planning
gaan maken wat wanneer te doen.
Contesting: Gezien het goede resultaat van de PACC en de ondertussen verwerkte op en aanmerkingen,
hebben wij besloten dat we de volgende contesten gaan gebruiken als oefening voor de “nieuwe”
deelnemers en bijschaving van de “oudere” deelnemers. Ook de organisatie gaan we iets veranderen en
zorgen dat er een evenwichtig beeld ontstaat. Ons streven is om echt te gaan voor de PACC 2020. Wilt u
het anders, laat het dan weten op bestuurkgl@vrza.nl , we zijn er met z’n allen en doen het met z’n allen
toch?
Tafeltjes verkoop: In overleg met Maarten, die nog steeds met zijn oog tobt, hebben we afgesproken dat
we dit tot nader order even opschorten. We laten ook z.s.m. weten wanneer het weer doorgaat, dank
voor uw belangstelling.
Tot slot het beste bewaarde geheim: WE GAAN HET VIEREN, ONS 40 JARIG JUBILEUM HOERA HOERA.
Datum en tijd: 17 Aug 2019 op het bunkerterrein aan de kwaaklaan 5 te OEGSTGEEST. Schrijf het alvast in
jullie agenda, sla het op of onthoud het. Nadere berichten volgen.

Volgende bestuursvergadering: Woe 22 mei
Aanleveren copy:
De redactie.

Voor 1 mei 2019

