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Website: A04.veron.nl
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Beste Amsterdamse radioamateurs,
Al enige jaren geleden zijn de vaardigheden op het gebied van
telegrafie als exameneis afgeschaft. Dit is gedaan omdat telegrafie
in het professionele verkeer niet meer gebruikt wordt. De laatste
jaren is de opbouw van onze ontvangers en zenders zeer sterk
veranderd. Dit is in grote mate te danken aan de SDR constructie
waardoor veel onderdelen, die in het verleden noodzakelijk waren,
kwamen te vervallen.
Vergelijk het zendamateurexamen eens met het rijexamen voor het
mogen besturen van een automobiel. Bij het afleggen van dit
examen wordt niet gevraagd naar het verschil tussen een
conventionele dieselinspuiting of common-rail, laat staan dat je het
verschil moet kennen tussen een gedesaxeerde zuiger en een
gedesaxeerde krukas. Deze vergelijking is natuurlijk een beetje
overdreven, maar wat minder eisen van de technische kennis binnen
het examen voor radiozendamateurs zou voor een heleboel
aankomende zendamateurs een welkome verlichting zijn.
Ik hoor het u al zeggen, de E in de naam VERON staat toch voor
experimenteel. Het is natuurlijk niet verboden te experimenteren,
hetzelfde geldt voor het gebruik van CW, maar het is ook zeker niet
verplicht.
Toen ik examen deed voor mijn, toen nog, verklaring van
bevoegdheid tot het bedienen van een radiozendinstallatie, waarmee
ik een machtiging kon aanvragen voor het in bezit hebben van een
radiozendinstallatie, moest ik onder andere iets weten over het
neutrodyniseren van de eindbuizen. Dit is verleden tijd.
De technische kennis als exameneis mag wel wat minder.
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Vragen over voorwaarden en hoe je je op de amateurbanden dient
te gedragen moeten natuurlijk gehandhaafd blijven en mogen wat
mij betreft zelfs uitgebreid worden. Hierdoor kan eventuele ergernis
bij veel zendamateurs voorkomen worden.
Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken u een goed 2019 toe te
wensen met een goede gezondheid en vooral veel radio plezier.
Met vriendelijke groet,
Uw voorzitter Joep PA2JST
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Concept-agenda jaarvergadering donderdag 10 januari 2019
1.

Opening, mededelingen en vaststellen agenda om 20.00 uur.

2.

Ingekomen stukken.

3.

Notulen van 11 januari 2018 (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 2019.

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 9 januari 2020)
13. Sluiting door de voorzitter.
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Notulen Huishoudelijke Vergadering 11 januari 2018 te Amsterdam
Aanwezig 9 leden, waarvan 2 bestuursleden.
-1- Opening, mededelingen en vaststellen agenda:
Joep PA2JST (VZ) opent de HHV om 20:04 uur en heet iedereen van harte
welkom en wenst alle aanwezigen de beste wensen voor het komende jaar.
Joep deelt de vergadering mede dat onze secretaris Peter Bentvelsen
afwezig is i.v.m. vakantie en zal worden waargenomen door onze
penningmeester Tjerry. Hierna blikt Joep terug op het verloop van de laatste
velddag 2017. Hierbij is opgemerkt dat ondanks het geringe aantal
deelnemers (50%) het toch gelukt is om de gehele velddag succesvol te
draaien
-2- Ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken.
-3- Notulen Huishoudelijke Vergadering 12 januari 2017:
Er zijn vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen.
De vergadering gaat met de notulen akkoord.
-4- Verslagen secretaris, penningmeester en kascontrolecommissie:
De plv. secretaris geeft een toelichting op het verslag van de secretaris.
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 2017.
De kascontrolecommissie, Fred (PA0WFB) en Cor (PA3HCB), heeft de boeken
bij Tjerry (PA4T) gecontroleerd en vraagt de vergadering het bestuur
decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
-5- Verkiezing afdelingsbestuur:
Tjerry (PA4T) en Peter (PA3HEO) zijn aftredend en herkiesbaar.
Tjerry en Peter worden door de vergadering herkozen.
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-6- Verkiezing kascontrolecommissie:
Peter Eijlander PA0PJE en Cor Velthuis PA3HCB.
Peter Boorsma (PD1RP) is reserve.
-7- Vaststellen van de begroting 2018:
Tjerry (PA4T) geeft een toelichting op de begroting voor 2018.
De vergadering gaat met de begroting 2018 akkoord.
-8- Pauze met gratis consumptie.
-9- De bestuursvoornemens:
Het o.a. organiseren van de velddag 2018.
Henk PA3ACC vraagt of wij als afdeling nog lezingen kunnen verwachten.
Joep (VZ) geeft hierop als reactie dat ook het organiseren van lezingen hoog
op de agenda staat en dat er al een lezing voor maart staat gepland.
Verder blijkt het niet altijd makkelijk om lezinggevers bereid te vinden naar
Amsterdam te komen.
-10- VR-voorstellen:
Er zijn geen VR-voorstellen ingediend.
-11- Rondvraag:
Cor PA3HCB vraagt om afspraken omtrent contest i.c.m. velddag en het
gebruik van meerdere transceivers tegelijkertijd.
Peter PA0PJE geeft aan dat er gevaar op transceiverschade bestaat als er
meerdere contest stations tegelijkertijd in de lucht komen op dezelfde band.
Afgesproken wordt dat er maar 1 conteststation (PI4RCA/P) tijdens de
velddag actief is en dat er voor experimenten met zenders, ontvangers en/of
antennes alle ruimte wordt geboden deze doorgang te laten vinden.
Peter PA0PJE vraagt aan de VZ hoe het wereldwijd zit met het harmoniseren
van de amateurbanden, aangezien de amateurbanden onderling nogal
verschillen tussen bijv. EU, VS, JA of BG.

6

Joep geeft aan dat er voor ons land nu eenmaal een nationaal frequentieplan
bestaat.
Verder staan alle afspraken m.b.t. de toegestane frequenties op de diverse
amateurbanden in de T/R-61-01 en de verslagen van de European
Radiocommunications Committee (ERC) en de European Conference of
Postal and Telecommunications Administrations (CEPT)

-12- Vaststellen datum volgende Huishoudelijke vergadering:
De vergadering gaat akkoord met donderdag 10 januari 2019.

-13- Sluiting door de voorzitter: 21:44 uur
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Jaarverslag secretaris over 2018
Samenstelling bestuur:
Voorzitter:
Joep Steeneken,
Secretaris:
Peter Bentvelsen,
Penningmeester: Tjerry Hoonakker,

PA2JST pa2jst@veron.nl
PA3HEO A04@veron.nl
PA4T
pa4t@veron.nl

Het aantal afdelingsleden bedroeg in november 2017:
Het aantal afdelingsleden bedroeg in december 2018:

91 leden
86 leden

Clubavonden van 2018:
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
September
Oktober
November
December

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Huishoudelijke vergadering.
Raspberry Pi door Peter PA0PJE.
PA2DW Leidse Instrumentmakerschool (vervallen i.v.m. ziek)
VR Voorstellen.
Geen bijeenkomst i.v.m. Hemelvaartsdag.
Technische avond / Eyeball QSO.
Tramrit Electrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA)
Technische avond / Eyeball QSO.
Leidse Instrumentmakerschool door Jos Disselhorst PA3ACJ.
Technische avond / Eyeball QSO.
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Bezoekersaantal verenigingsavonden 2018:
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
September
Oktober
November
December

9
7
10
9
x
9
11
13
8
10

Rooster van aftreden:

2019

2020

PA2JST

2021

X

PA3HEO
PA4T

X
X
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Financieel verslag penningmeester.
Overzicht 2018

Debet
Saldo Betaalrekening
Saldo Spaarrekening
Rente Spaarrekening
Ledenafdracht 2018
10x kaartjes DvdA

€ 321,52
€ 7.658,62
€ 7,66
€ 886,90
€ 70,00

Credit
Donatie EMA
Velddag 2018
PI4RCA
10 kaartjes DvdA
Kosten ING
Zaalhuur
Saldo Betaalrekening
Saldo Spaarrekening

€ 8.944,70

€ 50,00
€ 548,53
€ 120,80
€ 70,00
€ 104,90
€ 125,00
€ 259,19
€ 7.666,28
€ 8.944,70

Concept begroting 2019

Debet
Saldo
Rente
Ledenafdracht 2018

€ 7.925,47
€ 10,00
€ 886,90

Credit
Donatie EMA
Velddag 2019
PI4RCA
Verenigingsavonden
Kosten ING
Zaalhuur
Saldo

€ 8.822,37

€ 50,00
€ 550,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 105,00
€ 125,00
€ 7.842,37
€ 8.822,37
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Wist u dat ?
-

Onze eerste afdelingsbijeenkomst op donderdag 10 januari 2019 is.

-

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 ?

-

Voor onze afdelingswebsite wij zitten te springen om copy die wij
graag willen publiceren.
Heeft u een grappig artikel of iets over zelfbouw? Stuur het in.

-

Fred Bender PA0WFB een fraaie fotoreportage van onze laatste
velddag heeft gemaakt en deze op onderstaande link kan worden
bekeken. Velddag PI4RCA/p 2018

-

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

-

In 2020 de VERON haar 75 jarig jubileum viert.

Voor meer info, kijk ook eens op:
A04.veron.nl
http://regio04.wordpress.com/
http://twitter.com/regio04
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2019
Het afdelingsbestuur
wenst u fijne
feestdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar
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