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Beste mederadioamateurs,
Enige tijd geleden werden wij opgeschrikt door de mededeling dat
wij een stikstofprobleem hebben. Ik vroeg mij meteen af of er dan
meer dan 78% stikstof in de lucht zou zitten. Dit verbaasde mij niet
direct, omdat ik tijdens mijn werkzame leven in een omgeving
gewerkt heb waar apparatuur was geplaatst om het percentage
zuurstof in de lucht te meten. Als het percentage onder de 19% zou
komen, ging een alarm af. Het een en ander was nodig omdat in
deze ruimte vloeibare stikstof en vloeibare helium af dampte.
Het stikstofprobleem blijkt een heel ander. Het gaat hier niet om
stikstof maar om stikstof verbindingen die zeer giftig kunnen zijn.
Stikstof is dus niet het probleem maar de verbindingen die er met
stikstof kunnen ontstaan.
Als zendamateurs gebruiken wij energie in de vorm van elektriciteit
om onze hobby te kunnen uitoefenen. In het verleden gebruikten wij
buizen die veel meer energie slurpten dan transistors. Het geringere
verbruik is een bijkomend voordeel bij de verdere voordelen die de
transistor al biedt. Denk hierbij aan de geïntegreerde schakelingen.
Iedere zendamateur zal de
voordelen van de transistor
onderschrijven. Zelfs in
eindtrappen met groot vermogen
worden tegenwoordig transistors
gebruikt.
Nu zouden wij als zendamateurs
ons steentje bij kunnen dragen
door over te stappen van QRO naar
QRP.
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Dit kan zomaar een factor 100 schelen.
Met mijn KX3 van Elecraft kan ik prachtige verbindingen maken.
Het is natuurlijk ook zo dat een QRO zender maar heel kort een
groot vermogen afgeeft, dus derhalve niet echt schadelijk voor ons
milieu.
Toch wens ik jullie veel zend- en ontvangplezier toe in 2020.
Met vriendelijke groet,
Joep PA2JST
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Concept-agenda jaarvergadering donderdag 9 januari 2020
1.

Opening, mededelingen en vaststellen agenda om 20.00 uur.

2.

Ingekomen stukken.

3.

Notulen van 10 januari 2019 (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 2020.

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 14 januari 2021)
13. Sluiting door de voorzitter.
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Notulen Huishoudelijke Vergadering 10 januari 2019 te Amsterdam
Aanwezig 9 leden, waarvan 3 bestuursleden.
-1- Opening, mededelingen en vaststellen agenda:
Joep Steeneken PA2JST (VZ) opent de HHV om 20:07 uur en heet iedereen
van harte welkom en wenst alle aanwezigen de beste wensen voor het
komende jaar.
De Vergadering gaat akkoord met de concept-agenda waardoor deze is
vastgesteld.
-2- Ingekomen stukken:
De secretaris heeft geen stukken ontvangen.
-3- Notulen Huishoudelijke Vergadering 11 januari 2018:
Er zijn vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen.
De vergadering gaat met de notulen akkoord.
-4- Verslagen secretaris, penningmeester en kascontrolecommissie:
Het ledenaantal neemt licht af.
Dit is onverwacht; gevoelsmatig verwachten wij dit niet.
Wij krijgen van het Centraal bureau alleen meldingen van nieuwe leden,
echter geen afmeldingen van lidmaatschap, vandaar.
De penningmeester geeft een toelichting op zijn financieel jaarverslag over
2018. We hebben voldoende saldo voor het ondernemen van activiteiten,
echter het saldo neemt wel iets af.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Peter Eijlander PA0PJE en Cor
Velthuis PA3HCB, is akkoord met de financiële administratie over 2018,
welke is gevoerd door de penningmeester Tjerry Hoonakker PA4T.
De kascontrolecommissie vraagt de Vergadering het bestuur van de afdeling
Amsterdam te dechargeren. De Vergadering gaat hiermee akkoord.
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-5- Verkiezing afdelingsbestuur:
Uit het rooster van aftreden blijkt dat er geen bestuurslid hoeft af te treden
in 2019, dus er zijn geen wijzigingen.
-6- Verkiezing kascontrolecommissie:
Peter Eijlander, PA0PJE en Fred Bender, PA0WFB bieden zich aan als
kascontrolecommissieleden. Peter Boorsma, PD1RP biedt zich aan als
reserve kascontrolecommissielid. De Vergadering gaat hier mee akkoord.
-7- Vaststellen van de begroting 2019:
Tjerry Hoonakker, PA4T geeft een toelichting op de financiële begroting voor
2019. De Vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2019 en deze
wordt ongewijzigd vastgesteld.
-8- Pauze met gratis consumptie.
-9- De bestuursvoornemens:
Organisatie van de Velddag 2019 op 7 en 8 september 2019. Daarnaast
heeft het bestuur het voornemen om een (antenne)meetdag te organiseren
in een partytent.
-10- VR-voorstellen:
Er zijn geen VR-voorstellen ingediend.
-11- Rondvraag:
Peter Boorsma, PD1RP wil met SAIL2020 iets gaan ondernemen vanaf een
privé-locatie. Hij zou onder de roepnaam PI4RCA willen gaan werken, echter
hij heeft een registratie als novice-amateur terwijl PI4RCA een F-registratie
heeft. Dit betekent dat er iemand met een F-registratie aanwezig moet zijn
als Peter Boorsma de PI4RCA roepnaam gebruikt. Ook moet het gebruik van
de PI4RCA roepnaam worden afgestemd zodat voorkomen wordt dat er twee
stations tegelijkertijd de roepnaam PI4RCA gebruiken.
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-12- Vaststellen datum volgende Huishoudelijke vergadering:
De vergadering gaat akkoord met donderdag 9 januari 2020.
-13- Sluiting door de voorzitter: 21:04 uur
_________

Jaarverslag secretaris over 2019
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 2018:
Het aantal afdelingsleden bedroeg in december 2019:
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86 leden
84 leden

Clubavonden van 2019:
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
September
Oktober
November
December

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Huishoudelijke vergadering.
Technische avond / Eyeball QSO.
Technische avond / Eyeball QSO.
VR Voorstellen.
Technische avond / Eyeball QSO.
Technische avond / Eyeball QSO.
Lezing Ultra en Enigma door Hans Walrecht.
Technische avond / Eyeball QSO.
Technische avond / Eyeball QSO.
Technische avond / Eyeball QSO.

Bezoekers verenigingsavonden 2019:
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
September
Oktober
November
December

9
10
9
10
10
7
7
9
10
6

Rooster van aftreden:

2019
PA2JST

2020

2021

X
X
X

PA3HEO
PA4T
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2022

Financieel verslag penningmeester.
Overzicht 2019
Debet
Saldo Betaalrekening
Saldo Spaarrekening
Rente Spaarrekening
Ledenafdracht 2019
9 x DvdA a 7,- euro p/s

Credit
€ 259,19
€ 7.666,28
€ 2,06
€ 891,80
€ 63,00

Velddag 2019
Lezingen
Zaalhuur
Kosten ING rek.
9 kaartjes DvdA
Regiobijeenkomst

Saldo Betaalrekening
Saldo Spaarrekening
€ 8.882,33

€ 583,85
€ 80,00
€ 125,00
€ 114,93
€ 63,00
€ 150,00

97,21
€ 7.668,34
€ 8.882,33

Conceptbegroting 2020
Debet
Saldo Betaalrekening
Saldo Spaarrekening
Rente
Ledenafdracht 2020
Regiobijeenkomst 2019

Credit
€ 97,21
€ 7.668,34
€ 1,45
€ 890,00
€ 150,00

Velddag 2020
Lezingen
Zaalhuur
Kosten ING rek.
PI4RCA

Saldo
€ 8.807,00
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€ 550,00
€ 60,00
€ 125,00
€ 120,00
€ 80,00

€ 7.872,00
€ 8.807,00

-

Onze eerste afdelingsbijeenkomst op donderdag 9 januari 2020 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 2019

-

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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2020
Het afdelingsbestuur
wenst u fijne feestdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar.
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