
    

 

ACHTERHOEKSE  RADIO  AMATEURCLUB 

 
Secretariaat: Chris Timmermans  PD7CJT 

  Woerden 2 

  7157 AN  Rekken 

  tel: 0545-431613 

  e-mail: pd7cjt@veron.nl 

 

 
         Rekken, 16 – 12 – 2021 

 

 

Beste ARAC leden, 

 

Zoals aan het eind van elk jaar gebruikelijk is, wil het bestuur van de ARAC u middels deze 

convocatie enkele punten onder de aandacht brengen.  

 

1 Nieuwjaarsbijeenkomst  

  

 Helaas, maar het lag in de lijn der verwachting. 

Wij kunnen en mogen  op 11 januari a.s. geen Nieuwjaarsbijeenkomst houden. 

  

 

2 Uitnodiging  Jaarlijkse huishoudelijke vergadering. 

 

 Onder de voorwaarde dat de regelgeving dit toelaat. 

 

 Te houden op dinsdag  25 januari  2022. 

 De lokatie is afhankelijk van hoe de regelgeving dan is. 

 Of in Haarlo of in Neede. 

 Aanvang: 20:00 uur. 

 

 U krijgt hierover tijdig bericht. 

 Als de ALV niet kan doorgaan, verschuiven we naar februari of maart. 

 

 Agenda: 

 

 1 Opening.     -  Voorzitter. 

 2 Mededelingen.   - 

 3 Verslag vorige vergadering. - 28 – 01 – 2020 

 4 Jaarverslag 2021.  - Secretaris. 

 5 Financieel Jaarverslag 2021 - Penningmeester. 

 6 Verslag kascommissie.  - Peter, PA1PDY en Michel, PA3MI. 

 7 Verkiezing kascommissie. - 

 

 

 

 



 

8. Bestuursverkiezing. 

 

  Het huidige bestuur bestaat uit: 

   

  Voorzitter - Jeroen Hoenderboom  - PA5N 

  Secretaris - Chris Timmermans  - PD7CJT 

  Penningmeester- Gerard Geesink   - PA0BAT 

  Lid  - Johan Veldhuis   - NL13751 

  Lid  - vacant    -  

 

Als kandidaat bestuurslid hebben wij Hans, PA0HEJ, bereid gevonden om plaats te 

nemen in het Arac bestuur. 

 Bij niet doorgaan van de ALV bestaat de mogelijkheid om per mail te stemmen. 

  Alle bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar. 

. 

  Het bestuur doet hierbij een oproep aan de leden om ook eens een bestuursfunctie 

  binnen de ARAC te vervullen. 

 

  Aanmeldingen bij de secretaris tot voor de aanvang van de HH vergadering. 

 

9. Wie gaat er namens de ARAC naar de VR 2022   ( 23 april ). 

   

  Gestelde sluitingsdata  VR 2022: 

   

  01 – 02 – 2022  Sluiting inzenden voorstellen. 

  25 – 03 – 2022  Sluiting kandidaatstelling H-B leden en voorzitters van 

     commissies. 

  22 – 04 – 2022  Sluiting indienen van amendementen op de voorstellen. 

 

10. Activiteiten 2022. 

  

11. Rondvraag en sluiting. 

  ========================================================= 

 

3       Bijeenkomsten in 2022. 

 

  Onderstaand volgt een overzicht van de bijeenkomsten welke vanaf 1 januari 2022 

  gehouden zullen worden in Kulturhus ’t Stieltjen te Haarlo. 

  De aanvang is zoals altijd om 20:00 uur. 

 

  dinsdag  25 januari - HH vergadering. 

  dinsdag  22  februari - maandelijkse bijeenkomst. 

  dinsdag  29  maart - maandelijkse bijeenkomst. 

  dinsdag  26  april - maandelijkse bijeenkomst. 

  dinsdag  31  mei - maandelijkse bijeenkomst. 

  dinsdag  28  juni - maandelijkse bijeenkomst. 

  ( juli: geen bijeenkomst ) 

  dinsdag  30  augustus - maandelijkse bijeenkomst. 

  dinsdag  27  september - maandelijkse bijeenkomst. 

  dinsdag  25  oktober - maandelijkse bijeenkomst. 

  dinsdag  29  november - maandelijkse bijeenkomst. 

  ( december: geen bijeenkomst ) 

 

 

 



 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de ARAC wenst u allen prettige kerstdagen en een gezond 

en voorspoedig 
 

     == 2022    == 
Chris Timmermans 

secr. A21/ARAC 
 


