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Beste mede radio amateurs, 

In 2018 wordt het alweer de 6e keer dat wij de velddagen zullen 

organiseren bij de “Zaanse Golfclub”. 

Het afgelopen jaar viel de score wat tegen. Dit had meerdere 

oorzaken, te weten de minder goede condities en het feit dat er 

minder (ervaren) operators waren. 

Uiteraard was het niet minder gezellig, maar het hoofddoel is toch 

het maken van zoveel mogelijk verbindingen. 

Bij deze wil ik dan ook een oproep doen aan u, als 

radiozendamateurs, om in overweging te nemen u op te geven als 

deelnemer aan de “phone velddagen” van 2018. 

Deze worden georganiseerd in het eerste volle weekend van 

september; dat wil zeggen zaterdag 1- en zondag 2 september 

2018. Houdt deze dagen vrij in uw agenda! U kunt u opgeven voor 

deelname aan de velddagen via a04@veron.nl. 

De werkzaamheden tijdens de velddagen bestaan niet alleen uit het 

maken van verbindingen, maar ook uit het opzetten van de tent, 

antennes en het installeren van het station. 

Ook kunt u tijdens de velddagen uw zelfgemaakte antennes en 

andere projecten testen op onze locatie, er is voldoende ruimte en 

het storingsniveau is zeer laag.  

Ook als u geen ervaring hebt als contest-operator is dit geen 

bezwaar; er zijn ervaren operators die u de kneepjes van het vak 

kunnen bijbrengen. Altijd handig als u thuis zelf een keer een 

contest wilt draaien. 
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Voor het goed runnen van de velddagen zijn er ± 10 deelnemers 

nodig. 

 

Wij zien graag uw reactie tegemoet. 

Langs deze weg wil ik u een goed 2018 wensen voor u en uw 

naasten en uiteraard veel succes met de door ons allen zo geliefde 

radiohobby. 

Met vriendelijke groet  

Joep Steeneken PA2JST  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 
          4 
 

 

Concept-agenda jaarvergadering donderdag 11 januari 2018 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda om 20.00 uur. 

 

2. Ingekomen stukken. 

 

3. Notulen van 12 januari 2017 (zie elders in deze convocatie) 

 

4. Verslagen secretaris, penningmeester en kascontrolecommissie. 

 

5. Verkiezing afdelingsbestuur. 

(rooster van aftreden zie elders in deze convocatie) 

 

6. Verkiezing kascontrolecommissie. 

 

7. Vaststellen van de begroting 2018. 

 

8. PAUZE met gratis consumptie (10 minuten) 

 

9. De bestuursvoornemens. 

 

10. VR-voorstellen. 

(schriftelijk indienen tot aan start punt 9 van de vergadering) 

 

11. Rondvraag. 

 

12. Vaststellen datum volgende Huishoudelijke Vergadering. 

(donderdag 10 januari 2019) 

 

13. Sluiting door de voorzitter.  

  



   
 

 
 

 
          5 
 

Notulen Huishoudelijke Vergadering 12 januari 2017 te Amsterdam 

 

Aanwezig 8 leden, waarvan 3 bestuursleden. Een toehoorder (geen lid). 

 

-1- Opening, mededelingen en vaststellen agenda: 

PA2JST opent de huishoudelijke vergadering om 20:12 uur. 

De voorzitter heet iedereen harte welkom en wenst veel dx toe. 

De voorzitter toont de trofee ‘amateur van het jaar’ van de Afdeling 

Amsterdam, van wijlen Louw Pals (PE1MMD). 

De afdeling heeft deze trofee van Louw Pals geerfd. 
 

-2- Ingekomen stukken:  Afmelding PD1RP wegens ziekte. 

 

-3- Notulen Huishoudelijke Vergadering 16 januari 2016:  

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

-4- Verslagen secretaris, penningmeester en kascontrolecommissie: 

De secretaris geeft een toelichting op zijn verslag. 

De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 2016. 

De kascontrolecommissie bestaande uit Fred (PA0WFB) en Peter (PA0PJE) 

heeft de boeken bij Tjerry (PA4T) gecontroleerd en vraagt de vergadering 

het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

-5- Verkiezing afdelingsbestuur: 

Joep (PA2JST) is aftredend en herkiesbaar. Joep wordt door de vergadering 

herkozen. 

 

-6- Verkiezing kascontrolecommissie: 

Fred Bender, PA0WFB en Peter L’Ecluse, PH4P. 

Cor Velthuis, PA3HCB is reserve. 

 

-7- Vaststellen van de begroting 2017: 

Tjerry (PA4T) geeft een toelichting op de begroting voor 2017. 

De vergadering gaat met de begroting 2017 akkoord. 
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-8- Pauze met gratis consumptie. 

 

-9- De bestuursvoornemens:  

De velddag. De vergadering zegt: slechts Multi-operator-single-transmitter 

(MOST) toestaan. Geen tweede zender op dezelfde band! 

Wel experimenteermogelijkheden met antennes en zenders. 

Peter, PA3HEO voelt zich uitgedaagd om een betere score op de velddag 

neer te zetten dan afgelopen jaar. Er ontspint zich een discussie over slechte 

resultaten door, onder andere, storing door multi-operator multitransmitter 

setup. We doen ook met de Jota mee. Wspr, digitale radio's etc. meenemen. 

Wij zullen van te voren een setup/asset moeten bedenken. 

 

-10- VR-voorstellen: 

Er is geen VR-voorstel ingediend. Er ontspint zich een discussie over concept 

voorstellen op de besloten Veronsite waar slechts bestuursleden kennis van 

kunnen nemen. Ook worden er discussies gevoerd over beleidsmatige zaken 

die spelen.. 

 

-11- Rondvraag: 

Fred wil de scouts, die op de jota zijn, uitnodigen op de velddag zodat zij 

alvast een voorproefje krijgen. Ludo (gast) wil snel lid worden. Henk vraagt 

zich af hoe het komt dat er geen mensen meer komen die lezingen geven. 

Joep beantwoordt deze vraag. Er ontspint zich een discussie over mogelijke 

lezingen. Joep zegt dat hij niemand heeft kunnen vinden. Er vindt ook een 

discussie plaats over de uitgaven van de afdeling t.b.v. consumpties. Peter L' 

Ecluse (PH4P) zegt dat hij wil uitkijken naar lezinggevers. Peter Eijlander 

(PA0PJE) biedt aan om zijn nieuwe KIWI-SDR te demonstreren tijdens een 

van de volgende verenigingsavonden. 

 

-12- Vaststellen datum volgende Huishoudelijke vergadering:  

De vergadering gaat akkoord met donderdag 11 januari 2018. 

 

-13- Sluiting door de voorzitter: 22:00 uur 
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Jaarverslag secretaris over 2017 

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter:          Joep Steeneken,  PA2JST  pa2jst@veron.nl 

Secretaris:          Peter Bentvelsen,  PA3HEO A04@veron.nl  

Penningmeester:  Tjerry Hoonakker,  PA4T      pa4t@veron.nl 

 

Het aantal afdelingsleden bedroeg in november 2016:   90 leden 

Het aantal afdelingsleden bedroeg in november 2017:   91 leden 

 

Lezingen van 2017:  

Januari : Huishoudelijke vergadering. 

Februari : Technische avond. 

Maart : Technische avond. 

April  : VR Voorstellen. 

Mei  : Tramtocht met de Electrische Museumtramlijn Amsterdam. 

Juni : Lezing Hans Walrecht over de 'Onzichtbare oorlog' 

September : Lezing Aris PA3AQU over Radio- en Radargebied rond Schagen. 

Oktober : Technische avond / Eyeball QSO. 

November : Technische avond / Eyeball QSO. 

December : Technische avond / Eyeball QSO.  
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mailto:A04@veron.nl
mailto:pa4t@veron.nl
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Bezoekersaantal verenigingsavonden 2017:  

Januari        9 

Februari   11 

Maart  13 

April    8 

Mei    8 

Juni    9 

September 11 

Oktober  11 

November   7 

December 11 

 

Rooster van aftreden: 

  2018 2019 2020 2021 

PA2JST     X   

PA3HEO X     X 

PA4T X     X 

 

 

 

 



   
 

 
 

 
          9 
 

Financieel verslag penningmeester. 

 

Overzicht 2017 

Debet     Credit   

Saldo Betaalrekening € 135,54    Bestuursonkosten € 37,50    

Saldo Spaarrekening € 7.641,33   Bijeenkomsten € 70,00  

Rente Spaarrekening € 17,29    Velddag 2017 € 366,98 

Ledenafdracht 2017 € 886,90    6 kaartjes DvdA € 42,00  

6 x DvdA a 7,- euro p/s € 42,00    Zaalhuur  € 125,00  

      Kosten ING € 101,44  

        

        

        

      Saldo € 7.980,14  

          

  € 8.723,06        € 8.723,06     

 

Concept begroting 2018 

  

Debet     Credit   

Saldo € 7.980,14    Donatie EMA € 50,00 

Rente  € 10,00    Velddag 2018 € 450,00  

Ledenafdracht 2018 € 850,00    PI4RCA € 100,00  

     Zaalhuur € 125,00  

      Kosten ING € 105,00  

      Bijeenkomsten € 100,00  

        
      Saldo € 7.910,14  

        

  € 8.840,14      € 8.840,14 
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Ledverlichting stoort DAB+ radio’s 

Dat radiozendamateurs niet echt enthousiast worden van PLC is 

geen nieuws meer.  

Geruime tijd doet er zich een nieuw probleem voor en dat is de 

sterke opkomst van de ledverlichting. 

 

Zo valt te lezen op de 

webpagina MediaMagazine.nl, 

waar Professor Davy Pissoort 

van de Katholieke Universiteit 

Leuven de klachten omtrent 

ledverlichting nader toelicht. 

Het is inmiddels duidelijk geworden dat de ontvangst van DAB+ 

uitzendingen in de omgeving van veel ledverlichting uw luisterplezier 

aardig kunnen verpesten. 

Er zijn zelfs gevallen bekend van pagers die niet meer reageren op 

oproepen in de omgeving van veel ledverlichting. 

Het Agentschap Telecom van Economische Zaken is inmiddels 

bekend met dit verschijnsel en heeft op haar website uitgebreide 

informatie gepubliceerd. Klik hier  

   

 

Bron: MediaMagazine.nl 

Radio interview professor Davy Pissoort 

 

 

https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/handel-en-apparatuur/juridisch-kader/emc-richtlijn/led
https://mediamagazine.nl/led-verlichting-storingen-veroorzaken-op-dab-radios/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://radio1.be/kan-mijn-radio-niet-tegen-led-verlichting
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- Wij uiterlijk voor 25 mei 2018 een nieuwe afdelingswebsite op de 

server van de VERON gaan krijgen. 

 

- Fred Bender een uitgebreide fotoreportage van onze velddagen 

heeft gemaakt en deze op onderstaande link kan worden bekeken. 

Velddag PI4RCA/p 2017 

 

- Jarno PA3DMI begin dit jaar een Morse transceiver voor 40M in een 

walnoot heeft gebouwd. Een leuk filmpje over dit project zien?  

Klik hier.    

 

- U ons ook op Twitter kunt vinden via  http://twitter.com/regio04 
 

- Wij als afdeling nog steeds op zoek zijn naar mensen die een leuke 

lezing kunnen/willen geven. Weet u misschien iemand ? 

 

- Onze eerste afdelingsbijeenkomst op donderdag 11 januari 2018 is. 

 

- Wanneer u iets ten behoeve van de afdeling te melden heeft, 

bijvoorbeeld een wijziging van uw emailadres, u dit altijd kunt doen 

via onze secretaris, bereikbaar via A04@veron.nl 

 

Voor meer info, kijk ook eens op:  

A04.veron.nl 
http://regio04.wordpress.com/ 
http://twitter.com/regio04 

https://photos.google.com/share/AF1QipMSAKm599ipt1J9AWkGKEzwFGKOIMe8NMYoHWjws3-hhNkoqhVVSI8QK7-OpQ8VNg?key=YUQwN1Fib2NjcTBPaDg2LUJNSXNqZUVLVVdTdDRR
https://www.youtube.com/watch?v=OUGWnxQbQDg
http://twitter.com/regio04
mailto:A04@veron.nl
http://a04.veron.nl/
http://regio04.wordpress.com/
http://twitter.com/regio04
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2018 
Het afdelingsbestuur wenst 

u fijne feestdagen en 

een Gelukkig Nieuwjaar.  

 

 

 


